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 داءـــــاإله

 

 
 ى ــــإل

القموب ةعد مم ته  وأا رء  ةعد ظممته  وألؼ ة اه  ةعد شت ته ، إلى أشرؼ   مف أح 
 صلى اهلل عليه وآله وسلمالخمؽ خ تـ الاة  ف وس د المرسم ف اة ا  محمد 

 
 

 ى ــــإل
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 ى ــــإل

 االةتس مة الداقئة والافح ت الط ةة .. أخوتس
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 ر ئمة المحتو  ت

 قائمة احملتويات 
 

 الةفحة العاواف
 أ اآلية

 ب اإلىداء 
 ت إقرار المشرؼ 

 ث اقرار الخبير المغوي 
 ح اقرار الخبير العممي 

 خ شكر وتقدير 
 د المحتويات
 1 المقدمة 

 

 9 اليكل البحرٖ العراقٕ تارخيُ ّعياصرِ
 11 التطور الت ر خس لماقؿ الةحري العرارس المةحث األوؿ /
 11 (1999 -1991المرحمة األولى )
 11 (3112-1911المرحمة الثانية: )

 32 الم ا ا( –الطر ؽ  –المةحث الث اس/ عا ةر الاقؿ الةحري العرارس )السف اة 
 32 أواًل: السفينة 

 23 ثانيًا: الطرؽ المبلحية العراقية 
 21 ثالثًا: الموانئ البحرية 

 

 99 المؤثرة عمى الاقؿ الةحري العرارس الخة ئص الج راق ة الطة ع ة  والةشر ة
 01 المةحث األوؿ: الضواةط الطة ع ة 

 01 .الموقع الجغرافي 1
 03 .التركيب الجيولوجي والتربة3
 09 . طبيعة الساحؿ البحري 2
 93 .المناخ وعناصره2

 د



 

 

 ر ئمة المحتو  ت

 الةفحة العاواف
 11 .الخصائص البحرية9

 11 العوامؿ الةشر ة/ المةحث الث اس
 11 . السكاف 1
 19 مؿ االقتصاديا. الع3
 99 . العامؿ السياسي2
 119 . وسائؿ النقؿ البري2

 

 131 لمواائ العرار ةا كف اةمع   ر تق  ـ 
 131 مع   ر تق  ـ كف اة المواائ /المةحث األوؿ

 131 . المخازف1
 139 السقائؼ:. 3
 139 . المخازف المكشوفة )ساحات التكديس(2
 131 . الرافعات2
 122 . األرصفة9
 120 نوعية األرصفة -0
 129 . المساحة الكمية لمموانئ9
 121 . الشؤوف اإلدارية1
 122 . الشؤوف المالية9

 120 . سرعة انجاز العمؿ )الشحف والتفريغ(11
 191 البحرية. المعدات والقطع 11
 199 . أعداد السفف13
 102 . شبكة الطرؽ البرية12
 101 . الحوض الجاؼ12
 193 . أنواع البضائع19
 192 . حجـ البضائع 10

 190 المةحث الث اس/ مع   ر تق  ـ كف اة الطرؽ

 ذ



 

 

 ر ئمة المحتو  ت

 الةفحة العاواف
 190 أواًل: عمؽ المياه 

 191 ثانيًا: نوعية مياه القنوات المبلحية
 199 الممر المبلحيثالثًا: سعة 

 111 رابعًا: نوع ترب القاع 
 113 المسافات البحرية لمطرؽ المبلحية خامسًا:

 111 المةحث الث لث/ مع   ر تق  ـ كف اة السفف
 111 أواًل: أحجاـ السفف
 191 ثانيًا: أنواع السفف
 193 ثالثًا: عمر السفف

 192 رابعًا: تجييزات السفف
 

 199 ةقس التام ة االرتة د  أثرهالةحري العرارس و مستقةؿ الاقؿ 
 191 مستقةؿ الاقؿ الةحري العرارسالمةحث األوؿ / 

 191 أواًل: السكاف
 311 ثانيًا: أعداد الموانئ
 311 ثالثًا: أعداد األرصفة
 311 رابعًا: أعداد السفف

 312 خامسًا: حركة السفف
 312 سادسًا: حجـ البضائع)إجمالي الحموالت(

 311 الاقؿ الةحري قس التام ة االرتة د ة اثرالمةحث الث اس/ 
 311 الواردات المالية لقطاع النقؿ البحري

 312 .التنمية البشرية1
 311 .التنمية الزراعية3
 332 .التنمية الصناعية2
 323 .التنمية التجارية2

 321 النتائج

 ر



 

 

 ر ئمة المحتو  ت

 الةفحة العاواف
 320 المقترحات 
 391 المصادر 

 Abstract  A                                      الممخص بالمغة االنجميزية 

 

 قائمة اجلداول  
 

 الةفحة الجدوؿ  ت 
يناء المعقؿ لواصمة إلى مأعداد السفف وأحجاـ المناولة )الشحف والتفريغ( ا 1

 12 1999-1991 مدةلم التجاري

 19 1999-1991موانئ العراؽ التجارية لممدة  3
 19  1999-1991األسطوؿ البحري العراقي خبلؿ المدة  2
القادمة والمغادرة وحموالتيا إلى الموانئ التجارية  أعداد السفف المستأجرة 2

 19 1911-1911العراقية حسب جنسيتيا لممدة 

أجمالي الحموالت )المستوردة والمصدرة( وأعداد السفف القادمة والمغادرة في  9
 31 3112-1911موانئ العراؽ التجارية لممدة 

 32 3112عاـ لمنظومة النقؿ البحري التجاري العراقي  0
 30 3112األسطوؿ النفطي العراقي لعاـ  9
 20 مسارات )الطرؽ( البحرية لمنقؿ البحري العراقي 1
 22 3112تصنيؼ موانئ العراؽ االقتصادية تبعًا لوظيفتيا لعاـ  9

 91 المواصفات العامة لمموانئ العراقية 11
 02 تتابع الطبقي لتكوينات الجيولوجية لمنطقة الدراسةال 11
 00 ترب القاع واألعماؽ لمقناة المبلحية العراقية 13
 91 المسافات البحرية لمساحؿ العراقي وأطواليا 12
 91 أطواؿ السواحؿ البحرية الممتدة عمى الخميج العربي وترتيبيا العالمي 12
 لمحافظة البصرة°( المعدالت الشيرية لدرجات الحرارة العظمى والصغرى)ـ 19

 92 3112عاـ ل

 92 3112كمية األمطار الساقطة عمى منطقة الدراسة لعاـ  10

 ز



 

 

 ر ئمة المحتو  ت

 الةفحة الجدوؿ  ت 
 90 معدالت حدوث الضباب في منطقة الدراسة 19
 99 3112أنواع الرياح إليابة ومعدالت تكرارىا في منطقة الدراسة وسرعيا لعاـ  11
 11 3112المعدالت الشيرية لمعواصؼ الترابية لمنطقة الدراسة لعاـ  19
معدالت األعماؽ لمقنوات والممرات المبلحية المؤدية إلى موانئ العراؽ التجارية  31

 3112والحدود المسموح بيا لعاـ 
13 

معدالت حركة المد والجزر في القنوات والممرات المبلحية المؤدية إلى موانئ  31
 3112العراؽ التجارية لعاـ 

12 

 معدالت األعماؽ في واجيات أرصفة موانئ العراؽ التجارية ومداخميا لعاـ 33
3112  

19 

 91 3112الكثافة السكانية لمعراؽ لعاـ  32
 92 3112الصناعية العاممة وغير العاممة في العراؽ لعاـ  المنشآت 32
-3112السمع الصناعية المستوردة والمصدرة مف موانئ العراؽ التجارية لممدة  39

3112 
99 

 90 3112الحموالت المصدرة بواسطة السفف البحرية لعاـ  30
طريؽ النقؿ  حجـ المناولة )االستيراد والتصدير( لممواد الزراعية العراقية عف 39

 91 3112-3119البحري لممدة 

 111 3112، 3113االستيرادات التجارية القادمة إلى موانئ العراؽ التجارية لممدة  31
 111 3112الغوارؽ البحرية في القنوات والممرات المبلحية ومداخميا لعاـ  39
 112 3113-1911حركة النقؿ البحري العراقي لممدة  21
عمى السفف البحرية التجارية القادمة والمغادرة المتوجية نحو موانئ االعتداءات  21

 (3112-3119العراؽ التجارية لممدة )
111 

موانئ العراؽ التجارية لممدة ؽ البرية التي تربط المحافظات بأطواؿ الطر  23
3111-3112 

111 

 111 3112 -3113حركة النقؿ البري العراقي لعاـ  22
المنقولة بواسطة مركبات القطاع العاـ والخاص والجية البضائع والسمع  22

 113 3112المستفيدة ومساراتيا لعاـ 

 112 3112أطواؿ طرؽ النقؿ البري العراقي لعاـ  29

 س



 

 

 ر ئمة المحتو  ت

 الةفحة الجدوؿ  ت 
كميات البضائع المنقولة بواسطة السكؾ الحديدية مف موانئ العراؽ التجارية  20

 3112 -3119ممدة ل
110 

 111 3112الحديد لعاـ منظومة النقؿ بالسكؾ  29
أعداد المخازف ومساحتيا وطاقاتيا الخزنية في الموانئ التجارية العراقية لعاـ  21

3112 
133 

 132 3112المرتبة المعيارية لكفاءة المخازف في الموانئ التجارية العراقية لعاـ  29
 130 (3112أعداد السقائؼ التجارية في الموانئ التجارية العراقية لعاـ ) 21
 130 3112المرتبة المعيارية لكفاءة السقائؼ في الموانئ التجارية العراقية لعاـ  21
أعداد ساحات التكديس ومساحاتيا وطاقتيا الخزنية في الموانئ التجارية  23

 139 3112العراقية لعاـ 

ساحات التكديس في الموانئ التجارية العراقية لعاـ  لكفاءةالمرتبة المعيارية  22
3112 131 

أعداد الرافعات المناولة وطاقاتيا في الموانئ التجارية العراقية الثابتة لعاـ  22
3112 

121 

المرتبة المعيارية لكفاءة الرافعات واآلالت المناولة في الموانئ التجارية العراقية  29
 3112لعاـ 

121 

 122 3112واآلالت المتحركة في الموانئ التجارية العراقية لعاـ  الرافعاتأعداد  20
واآلالت ومعدات المناولة المتحركة في  المرتبة المعيارية لكفاءة الرافعات 29

 3112الموانئ التجارية العراقية لعاـ 
122 

 129 3112أعداد األرصفة وطاقاتيا وأطواليا في الموانئ التجارية العراقية لعاـ 21
 129 3112المرتبة المعيارية لكفاءة األرصفة في الموانئ التجارية العراقية لعاـ  29
 129 3112لعاـ  معيار كفاءة األرصفة تبعًا لنوعيا في الموانئ التجارية العراقية 91
المرتبة المعيارية لكفاءة أنواع األرصفة والتخصص في الموانئ التجارية  91

 121 3112العراقية لعاـ 

 129 3112المساحة الكمية في الموانئ التجارية العراقية لعاـ  93
 121 3112المرتبة المعيارية لكفاءة المساحة في الموانئ التجارية العراقية لعاـ  92
 123 3112أعداد العامميف في الشؤوف اإلدارية لمموانئ التجارية العرقية لعاـ 92

 ش



 

 

 ر ئمة المحتو  ت

 الةفحة الجدوؿ  ت 
لعاـ مموانئ التجارية العراقية لالشؤوف االدارية العامميف في المرتبة المعيارية لكفاءة  99

3112 122 

اإليرادات المتحققة مف استيفاء العوائد واألجور في الموانئ الخميجية لعاـ  90
3112 129 

 129 3112اإليرادات المالية في الموانئ التجارية العراقية لعاـ 99
المتحققة في الموانئ التجارية العراقية لعاـ المرتبة المعيارية لكفاءة اإليرادات  91

3112 
120 

 129 3112المدة المستغرقة في عمميتي الشحف والتفريغ في الموانئ الخميجية لعاـ  99
الوقت المستغرؽ في انجاز أعماؿ التفريغ في الموانئ التجارية العراقية  01

 121 3112)الوقت/ساعة( لعاـ 

المستغرؽ في عممية التفريغ في الموانئ التجارية  المرتبة المعيارية لموقت 01
 129 3112العراقية لعاـ 

أعماؿ الشحف في الموانئ التجارية العراقية  إلنجازالوقت المستغرؽ  03
 191 3112)الوقت/ساعة( 

المرتبة المعيارية لكفاءة الموانئ التجارية العراقية تبعًا لمعيار الوقت المستغرؽ  02
 191 3112)الوقت/ساعة( لعاـ لشحف البضائع 

أعداد الساحبات المستعممة في انجاز عمميات اإلرساء واإلقبلع واإلرشاد في  02
 193  3112لعاـ  الموانئ التجارية العراقية )القدرة/حصاف(

 192 3112لعاـ  المرتبة المعيارية لكفاءة الساحبات في موانئ العراؽ التجارية 09
البحرية المستعممة في انجاز عمميات الحفر في الموانئ أعداد الحفارات  00

  3112لعاـ  التجارية العراقية
192 

المرتبة المعيارية لكفاءة الحفارات العاممة في الموانئ التجارية العراقية لعاـ  09
3112 

192 

أعداد الزوارؽ البحرية المستعممة في انجاز عمميات الخدمة في الموانئ  01
 3112العراقية لعاـ التجارية 

199 

 190 3112المرتبة المعيارية لكفاءة زوارؽ الخدمة في الموانئ التجارية العراقية لعاـ  09
 199العمميات الخدمية في الموانئ  إلنجاز أعداد المعدات الحوضية المستعممة 91

 ص



 

 

 ر ئمة المحتو  ت

 الةفحة الجدوؿ  ت 
 3112التجارية العراقية لعاـ 

 3112لعاـ  تبعًا لمعيار المعدات الحوضيةتصنيؼ الموانئ التجارية العراقية  91
 

191 

عمميات السبلمة )اإلطفاء( في الموانئ  إلنجازأعداد آليات السبلمة المستعممة  93
 3112التجارية العراقية لعاـ 

191 

المرتبة المعيارية لكفاءة آليات السبلمة )اإلطفاء( في الموانئ التجارية العراقية  92
 3112لعاـ 

199 

 101 3112أعداد السفف القادمة والمغادرة في الموانئ الخميجية والعربية لعاـ  92
 101 3112أعداد السفف القادمة والمغادرة في الموانئ التجارية العراقية لعاـ  99
المرتبة المعيارية لكفاءة السفف القادمة والمغادرة في الموانئ التجارية العراقية  90

 3112لعاـ 
103 

عمميات المناولة في موانئ الوطف  إلنجازأطواؿ شبكات الخطوط الحديدية  99
 3112العربي لعاـ 

102 

 109 3112أطواؿ شبكات الخطوط الحديدية في الموانئ التجارية العراقية لعاـ  91
ة في الموانئ التجارية العراقية يالمرتبة المعيارية لكفاءة اطواؿ الخطوط الحديد 99

 3112لعاـ 
100 

طرؽ السيارات في الموانئ التجارية العراقية وأعداد الشاحنات المناولة أطواؿ  11
 3112لعاـ 

109 

المرتبة المعيارية لكفاءة الطرؽ البرية لمشاحنات في موانئ العراؽ التجارية لعاـ  11
3112 

101 

 191 3112لعاـفي الموانئ التجارية العراقية  وطاقاتيا األحواض الجافة 13
 192 3112البضائع الواصمة إلى الموانئ التجارية العراقية وأنواعيا لعاـ 12
 192 3112المرتبة المعيارية لكفاءة البضائع الواصمة في الموانئ التجارية العراقية لعاـ  12
 199 3112حجـ البضائع القادمة إلى موانئ العراؽ التجارية لعاـ  19
البضائع في الموانئ التجارية العراقية لعاـ المرتبة المعيارية لكفاءة حجـ  10

3112 199 

 199 3112معدؿ أعماؽ المياه في القنوات المبلحية لعاـ  19

ض



 

 

 ر ئمة المحتو  ت

 الةفحة الجدوؿ  ت 
 191 3112المرتبة المعيارية لكفاءة األعماؽ في الموانئ التجارية العراقية لعاـ  11
 199 3112العراقية لعاـ المرتبة المعيارية لكفاءة نوعية المياه في الموانئ التجارية  19
 111 3112لعاـ  سعة الممرات المبلحية 91
 113 3112نوع ترب القاع لمممرات المبلحية العراقية لعاـ  91
المسافات البحرية لمطرؽ المبلحية لموانئ العراؽ التجارية وموانئ الدوؿ  93

 112 3112األخرى لعاـ 

 119 3112لعاـ  التجارية العراقيةأحجاـ السفف القادمة إلى الموانئ  92
المرتبة المعيارية لكفاءة أحجاـ السفف القادمة إلى موانئ العراؽ التجارية  92

 3112العراقية لعاـ 
191 

 191 3112أنواع السفف القادمة إلى موانئنا التجارية لعاـ  99
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 احلود هلل الذي علن بالقلن، علن اإلنساى ها مل يعلن

 وآله وسلن.والصالة والسالم على سيد األنام حمود صلى عليه  
 

في نياية ىذا العمؿ المتواضع ال يسعني إال أف أتقدـ بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى مف 
البالغ في إنجاز كاف لو عظيـ الفضؿ في إغناء ىذا الجيد بتوجيياتو السديدة التي كاف ليا األثر 

، والذي أحاطني بعممو وغمرني بعطائو األستاذ الدكتور أسعد عباس ىندي أألسدي  ه الدراسةىذ
، ووضع الباحث عمى الطريؽ العممي الصحيح فكاف لي  ه الدراسةىذالذي تفضؿ باإلشراؼ عمى 

 نعـ المشرؼ والمرشد والمبلحظ والناقد والمتابع ولو مني الدعاء وعسى اهلل إف يزيده عممًا.
لى عميد كمية أ.د ثامر احمد حمداف شكر والتقدير إلى رئيس جامعة البصرة وأتقدـ بوافر ال وا 

معاوف عميد كمية التربية لمعموـ االنسانية              والى  عودة ىاشـأ.ـ.د حسيف  التربية لمعموـ اإلنسانية
لى رئ أ.د صبلح خميفة البلمي  عاية الر  ىندييس قسـ الجغرافية األستاذ الدكتور أسعد عباس وا 

 وتقديميـ التسييبلت الممكنة كافة لطمبة الدراسات العميا.
كما أتقدـ بأسمى آيات العرفاف إلى أساتذة قسـ الجغرافية جميعًا لمساعدتيـ المتميزة طيمة 

لدعميـ العممي مف خبلؿ توفير بعض المصادر والبيانات والمعمومات العممية فترة الدراسة والبحث 
 الخاصة بالبحث.

، والسيد المدير العاـ  االستاذ صبلح خضير عبود  والشكر والتقدير إلى مستشار وزير النقؿ
، والسيد معاوف المدير العاـ لمشؤوف الفنية رئيس عمراف راضي ثاني لموانئ العراؽ  الشركة العامة

د عمي الرباف فاضؿ عبمعاوف المدير العاـ لمشؤوف اإلدارية  والسيدالسيد عزيز شناوة دسيف مين
       والسيد مدير الموارد البشرية صفاء عبدالحسيف جعيز  واألستاذ مدير ميناء أـ قصرعبيد 

سمير عبد عمي ة والسيد مدير قسـ الشؤوف البحريجاسب والسيد مدير شعبة األفراد عبد عمي 
قسـ  –مدير شعبة المسح البحري ورئيس الميندسيفو السيد مدير قسـ الحفر البحري  ومرزوؽ 

مسؤولي قسـ التخطيط والمتابعة و مسؤولة شعبة القوى العاممة و المتابعة والسيد مدير التخطيط 

خ



 

 

مدير النقؿ البحري العراقي كريـ كنيؿ رئيس ميندسيف بحرييف مدير الدراسات والبحوث و واألستاذ 
سؤولة والسيدة م نقؿ النيري ومدير الوكاالت البحريةمدير المحيي الديف والسيد رئيس ميندسيف 

 الشعبة القانونية لمنقؿ البري العراقي لتعاونيـ في الحصوؿ عمى البيانات المتوفرة لدييـ.
لمعموـ  مكتبة كمية التربية وموظفي ميف في مكتبة كمية اآلداب وعظيـ االمتناف لمعام 

 اإلنسانية وموظفي قسـ الجغرافية والدراسات العميا.
لمعمؿ عمى ترتيب األطروحة  استنساخ مطبعة البصرةمكتب وأتقدـ بالشكر والتقدير إلى 

خراجيا بالشكؿ النيائي.  وا 
وجزى اهلل كؿ مف ساعدني خير ما جزى بو عباده الصالحيف.. وآخر دعوانا أف الحمد هلل 

 رب العالميف والصبلة والسبلـ عمى سيدنا محمد صمى اهلل وعمى آلو وسمـ واهلل ولي التوفيؽ...
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 المقدمة

عد النقؿ البحري فػي وقتنػا الحاضػر مػف أىػـ المرتكػزات األساسػية فػي االقتصػاد القػومي ألي ي  
بػات  دولة في العالـ، فيو رافد ال ينضب مف المردودات المادية التي تدر في خزينة الدولة، كمػا انػو

قطاعًا اقتصاديًا فعااًل جدًا في خدمة التجارة الدولية الداخمية والخارجية لدوؿ العالـ، فالمينػاء وحركػة 
التبػػادؿ التجػػاري تمثػػػؿ حركػػة الوصػػؿ مػػػع بػػاقي دوؿ العػػالـ بػػػؿ وأصػػبح النقػػؿ البحػػػري سػػفيرًا لمػػػدوؿ 

ت العػػالـ، وىػػو الناقػػؿ البحريػػة مػػع بػػاقي الػػدوؿ التػػي تقػػع عمػػى البحػػار والمحيطػػات فػػي مختمػػؼ قػػارا
لممنتجات االقتصادية المختمفة إلى دوؿ العالـ كافػة ومػف جيػة أخػرى فيػو يمقػح األفكػار االجتماعيػة 

 لسكاف الدوؿ الساحمية مف خبلؿ االختبلط الحضاري.
لقد أجبر النقؿ البحري دوؿ العالـ عمومًا والمتقدمة بشػكؿ خػاص عمػى تقػدـ اسػتثمارات ماليػة 

لقطػاع وذلػؾ نتيجػة لمعوائػد الماديػة الكبيػرة الناجمػة عنػو. فيػو مػورد ال ينضػب إذا مػا كبيرة في ىػذه ا
توفر المناخ االقتصادي واالجتماعي والسياسي المناسب. ففي بعض البمداف المتقدمة اعتمدت عمػى 

% مف الموارد الداخمة في ميزاف مدفوعاتيا وىػذا دليػؿ عمػى أىميػة ىػذا (  91 ) النقؿ البحري بنسبة
 لقطاع الحيوي.ا

إف النقؿ البحري العراقي ال يختمؼ كثيرًا عف النقؿ البحػري لػدوؿ العػالـ بػؿ عمػى العكػس فيػو 
يػػػدر أمػػػوااًل طائمػػػة إلػػػى ميزانيػػػة الدولػػػة، كمػػػا انػػػو رافػػػد ميػػػـ فػػػي عجمػػػة التقػػػدـ االقتصػػػادي لمبمػػػد وىػػػو 

حاجػات البمػد مػف السػمع الشرياف المغذي لممجتمع العراقي مف خبلؿ االعتماد المباشر عميػو فػي سػد 
وانفتػػػاح البمػػػد عمػػػى العػػػالـ تػػػدفقت البضػػػائع المختمفػػػة إلػػػى  3112االقتصػػػادية المختمفػػػة. فبعػػػد عػػػاـ 

ير السياسي في العراؽ فضبًل عف توقؼ أغمب النشاطات غيلمحمية العراقية مستفيدة مف التاألسواؽ ا
 محمية المختمفة.االقتصادية في البمد وعدـ قدرتيا عمى سد العجز في البضائع ال

انطمػػؽ النقػػؿ البحػػري العراقػػي فػػي سػػد جميػػع االحتياجػػات مػػف السػػمع والمػػواد الغذائيػػة المختمفػػة 
% مػػف السػػمع والمنتجػػات المختمفػػة يػػتـ اسػػتيرادىا عػػف طريػػؽ النقػػؿ البحػػري، فيػػو ( 19 ) ولػػذلؾ فػػ ف

لعراقػػي لعػػانى المجتمػػع اليػػـو يمثػػؿ الرئػػة التػػي يتػػنفس منيػػا المجتمػػع العراقػػي، ولػػوال النقػػؿ البحػػري ا
 العراقي مف نقص حاد في السمع والبضائع المختمفة.
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 المقدمة

 لقد ااطمقت الدراسة مف عدة تس ؤالت  مكف أف احددء  ةم   مس:
 ما ىي أىـ المراحؿ التاريخية التي مر بيا النقؿ البحري العراقي؟ -1
 العراقي ؟ما ىي اىـ العوامؿ المؤثرة عمى النقؿ البحري  -3
 ما ىي أىـ معايير تقييـ كفاءة النقؿ البحري العراقي؟ -2
 ىؿ يتمتع النقؿ البحري العراقي بالكفاءة التشغيمية والطاقات التصميمية المناسبة؟ -2
 ىؿ لمنقؿ البحري العراقي أثر في التنمية االقتصادية؟ -9

 

 تاطمؽ الدراسة مف عدة قرض  ت أءمه :
 ؿ البحري العراقي بعد زمني منذ نشأتو والزاؿ في طور التطور . لمنق -1
 ىنالؾ عوامؿ مؤثرة في اداء النقؿ البحري العراقي .  -3
 معايير لتقييـ عناصر النقؿ البحري العراقي تؤثر في استقبالو لمسفف التجارية المختمفة . ىنالؾ  -2
 ىنالؾ ارتباط بيف النقؿ البحري العراقي والتنمية االقتصادية الشاممة .  -2
 اسيمت العوامؿ الجغرافية في التأثير عمى حركة المبلحة التجارية في العراؽ .  -9
 النقؿ البحري العراقي في تطور النشاط االقتصادي . أسيـ  -0

 

لمنقػؿ البحػري العراقػي مػف خػبلؿ قيػاس كفػاءة  تيدؼ الدراسة إلػى الكشػؼ عػف الواقػع الحقيقػي
والتعػرؼ ومعرفػة اثػره فػي التنميػة االقتصػادية لمبمػد ، عناصره المتكونة مف الطريؽ والميناء والسػفينة 

عمى أىـ الجوانب اإليجابية والسمبية لوضع الحموؿ والمعالجات المناسبة لو وذلؾ انطبلقًا مف أىمية 
 متو في االقتصاد القومي لمبمد.ىذا القطاع الحيوي ونسبة مساى
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 المقدمة

اعتمػػػدت الدراسػػػة عمػػػى منػػػاىج مختمفػػػة وحسػػػب األىػػػداؼ المسػػػتوفاة، فقػػػد تػػػـ اسػػػتقراء المػػػنيج 
التاريخي وفي وضع وتحميػؿ التطػورات والتوسػعات التػي حصػمت فػي النقػؿ البحػري العراقػي والنشػاط 

المػػنيج الوصػػفي فػػي دراسػػة الضػػوابط ، فػػي حػػيف تػػـ اعتمػػاد ( 3112-1991 ) التجػػاري منػػذ عػػاـ
النقػػؿ البحػػري مػػف خػػبلؿ توضػػيح أثػػر كػػؿ عامػػؿ عمػػى ىػػذا  فػػيالطبيعيػػة والعوامػػؿ البشػػرية المػػؤثرة 

القطاع الحيوي سواء أكاف تأثيرًا إيجابيًا أو سمبيًا، واستقراء المنيج التحميمي الكمي باستعماؿ أساليب 
ري العراقػػي وموانئػػو والخػػدمات والتسػػييبلت المقدمػػة إحصػػائية مختمفػػة لتقيػػيـ مػػدى كفػػاءة النقػػؿ البحػػ

لعمبلئيا مف التجار والمستفيديف منيا مف خبلؿ التعرؼ عمى سرعة اإلنجاز في العمػؿ والتسػييبلت 
 اإلدارية التي تقدميا سمطة الموانئ.

معتمػػدة مػػف خػػبلؿ مختمفػػيف  وسػػيمتيف او اسػػموبيف الػػىوقػػد احتاجػػت ىػػذه المنيجيػػة المتداخمػػة 
عدة خطوات منيا المصادر المكتبية والزيػارات الميدانيػة والمشػاىدات خػبلؿ الجػوالت الميدانيػة اتباع 

إلػػى جانػػب المقػػاببلت الشخصػػية التػػي أجريػػت مػػع عػػدد مػػف القػػائميف عمػػى النقػػؿ البحػػري )المػػوانئ( 
فضػػػػبًل عػػػػف اسػػػػتطبلع عػػػػدد مػػػػف آراء العػػػػامميف حػػػػوؿ قطػػػػاع النقػػػػؿ البحػػػػري العراقػػػػي ومػػػػا ىػػػػي أىػػػػـ 

لموقػوؼ بصػػورة جديػة وأكثػػر واقعيػة عمػػى الواقػػع  يػات والسػػمبيات التػي يتميػػز بيػا ىػػذا القطػػاع،اإليجاب
 الحقيقي ليذا القطاع الميـ والحيوي لرفع كفاءة النقؿ البحري العراقي وتحسيف جودة أدائو.

 

 لقد ااطمقت الدراسة مف عدة مةررات و مكف إدراج أءمه  ةم   مس:
أىمية قطاع النقؿ البحري العراقي في الوقت الحاضػر والػذي يعػد الركيػزة األساسػية فػي تجارتػو  أواًل:

الخارجيػػة عمػػى مسػػتوى االسػػتيراد والتصػػدير أو إعػػادة التصػػدير أو مػػا يمثمػػو اآلف مػػف ثقػػؿ فػػي 
صبلح القطاعات االقتصادية واالجتماعية لمبمد.  التجارة الخارجية لتنمية وا 
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دراسػػػات أكاديميػػػة جغرافيػػػة عػػػف ىػػػذا الموضػػػوع عمػػػى مسػػػتوى البمػػػد وىػػػذه الدراسػػػة نػػػدرة وجػػػود  ث ا ػػػً :
المتواضػعة جػاءت لتشػػكؿ إضػافة بسػيطة وجديػػدة لممكتبػة الجغرافيػػة فػي موضػوع لػػـ يكتػب عنػػو 

 سابقًا.
باإلمكػػاف االسػػتفادة مػػف نتػػائج ىػػذه الدراسػػة مػػف المخططػػيف لممشػػاريع الخدميػػة والعػػامميف فػػي  ث لثػػً :

خػػبلؿ النتػػائج والتػػي تسػػتخرج مػػف ىػػذه الدراسػػة تجعػػؿ عمميػػة التخطػػيط والتنفيػػذ فػػي تنفيػػذىا مػػف 
مجػػاؿ النقػػؿ البحػػري العراقػػي وموانئػػو مبنيػػة وفػػؽ أسػػس عمميػػة سػػميمة بعيػػدًا عػػف العشػػوائية فػػي 

 وضع المقترحات.
 أىػػـ الخػػدمات التػػي خضػػعت لمدراسػػة وىػػي النقػػؿ البحػػري العراقػػي كونػػو يمثػػؿ عمميػػة التواصػػؿ راةعػػً :

تعػػد بوابػػة البحػػر مػػف جيػػة وبوابػػة  اذ،  االقتصػػادي والتجػػاري واالجتمػػاعي مػػا بػػيف البحػػر والبػػر
البر مف جية أخرى عمى جميػع األصػعدة السػيما فػي الجانػب التجػاري الػذي يعػد عمػاد العمميػة 

عكس إيجابيػػًا عمػػى ناالقتصػػادية واالجتماعيػػة فػػي الوقػػت الحاضػػر لتطػػور ىػػذا القطػػاع الحيػػوي يػػ
 ية السكاف في العمؿ.اعماالقتصادي لمبمد ويزيد مف فالتطور 

 

المصػادر  لقد واجو الباحث صعوبات كثيرة خبلؿ ىذه الدراسة، فمنيػا صػعوبة الحصػوؿ عمػى
وندرتيا التي تتضػمف المعمومػات العمميػة الدقيقػة التػي يمكػف االعتمػاد عمييػا فػي  تيابشكؿ يسير، لقم

داريػػػة والحصػػػوؿ عمييػػػا الدراسػػػة، وكػػػذلؾ صػػػعوبة ا لػػػدخوؿ إلػػػى مواقػػػع العمػػػؿ إال بموافقػػػات أمنيػػػة وا 
يتطمب وقتًا وجيدًا كبيػرًا، وعػدـ تعػاوف بعػض الجيػات الرسػمية فػي استحصػاؿ البيانػات والمعمومػات 
بشػػػكؿ يسػػػير فػػػي الػػػدوائر التابعػػػة إلػػػى النقػػػؿ البحػػػري العراقػػػي، لػػػذلؾ اسػػػتدعى القيػػػاـ بجولػػػة واسػػػعة 

بحػػري العراقػػي وموانئػػو وااللتقػػاء بالقػػائميف عمػػى النقػػؿ البحػػري العراقػػي بصػػورة ومتكػػررة فػػي النقػػؿ ال
 مباشرة أو غير مباشرة بيدؼ الوصوؿ إلى أفضؿ النتائج.
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إفَّ الدراسػة الحاليػة تقيػػيـ كفػاءة النقػؿ البحػػري العراقػي ودوره فػي التنميػػة االقتصػادية موضػػوعًا 
 عػػػددة ، إاّل أفَّ ىنػػػاؾ يػػػدرسػػػو بشػػػكؿ تفصػػػيمي ، كمػػػا فػػػي الدراسػػػة الحال حيويػػػًا ولػػػـ نجػػػد باحثػػػًا قػػػد

الدراسػػػػات الجغرافيػػػػة واالقتصػػػػادية تناولػػػػت موضػػػػوع النقػػػػؿ البحػػػػري العراقػػػػي كدراسػػػػات تاريخيػػػػة أو 
األساسية التي ت عػد الركيػزة األساسػية فػي ىػذا القطػاع .  أىـ عناصرهاقتصادية بحتة ولـ تتطرؽ الى 

 ومف ىذه الدراسات: 
دراسػػػػة صػػػػبري ،ػػػػاطع عبػػػػد، اقتصػػػػاديات النقػػػػؿ البحػػػػري العراقػػػػي ومسػػػػتمزمات تطورىػػػػا، رسػػػػالة  -1

 .1999ماجستير )غير منشورة(، كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، 
اقتصػػػػاديات المػػػػوانئ العراقيػػػػة، رسػػػػالة ماجسػػػػتير )غيػػػػر دراسػػػػة محمػػػػد صػػػػابر عمػػػػي الموسػػػػوي،  -3

 .1911منشورة(، كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، 
(، رسػػػالة 3111-1991عمػػػي حسػػػيف خمػػػيس العنػػػزي، تطػػػور النقػػػؿ البحػػػري لمػػػوانئ العػػػراؽ ) -2

 .3112ماجستير )غير منشورة(، كمية اآلداب، جامعة البصرة، 
نميػػة المػػوانئ التجاريػػة وعبلقتيػػا بتطػػورات النقػػؿ البحػػري، رسػػالة احمػػد صػػداـ عبػػد الصػػاحب، ت -2

 .3112ماجستير )غير منشورة(، كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة البصرة، 
دراسة جعفر عبد األمير عزيز الحسيني، متطمبات تعزيز القدرة التنافسية لموانئ العػراؽ، رسػالة  -9

 .3111تصاد، جامعة كرببلء، ماجستير )غير منشورة(، كمية اإلدارة واالق
 

الممتػػد عمػػى الخمػػيج العربػػي وشػػط  يالعراقػػالسػػاحؿ تتمثػػؿ حػػدود منطقػػة الدراسػػة المكانيػػة فػػي 
( محافظػة 11والذي يمد ظييره ليغطي البمد بجميع محافظاتػو البالغػة )كـ  (91طولو )البالغ العرب 

شػػمااًل وخطػػي  212 29ً – 392بػػدائرتي عػػرض والسػػيما يتركػػز بصػػورة أساسػػية فػػي محافظػػة البصػػرة 
. أما الحدود الزمانية لمدراسػة فتمثػؿ بالمػدة الممتػدة مػا ( 1طة )ريخشرقاً   221 90ً – 292 29ًطوؿ 
 . 3112مع التركيز عمى العاـ الدراسي (  3112 – 1991 ) بيف
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 البصرة
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. وتنػػاوؿ نتػػائج ومقترحػػات فصػػوؿ مػػع المقدمػػة و أربعػػة  اقتضػػت طبيعػػة الدراسػػة تقسػػيميا إلػػى
الفصػػػؿ األوؿ دراسػػػة النقػػػؿ البحػػػري العراقػػػي متضػػػمنًا مبحثػػػيف تطػػػرؽ المبحػػػث األوؿ إلػػػى التطػػػػور 

 –تناوؿ عناصػر النقػؿ البحػري العراقػي )السػفينة ري العراقي، أما المبحث الثاني التاريخي لمنقؿ البح
 الميناء(. –الطريؽ 

النقػػؿ البحػػػري  فػػيئص الطبيعيػػة والبشػػرية المػػؤثرة دراسػػة الخصػػالبينمػػا كػػرس الفصػػؿ الثػػاني 
العراقي، وقد صنفت إلى ضوابط طبيعية وعوامؿ بشرية التي تركت آثػارًا مباشػرة وغيػر مباشػرة عمػى 

 كفاءة النقؿ البحري العراقي. 
العراقػػي مػػف خػػبلؿ تطبيػػؽ وأخػػتص الفصػػؿ الثالػػث بدراسػػة معػػايير تقيػػيـ كفػػاءة النقػػؿ البحػػري 

 المعايير عمى عناصر النقؿ البحري.
فقػػػد تنػػػاوؿ مسػػػتقبؿ النقػػػؿ البحػػػري العراقػػػي واثػػػره فػػػي التنميػػػة االقتصػػػادية أمػػػا الفصػػػؿ الرابػػػع 

مسػػػتقبؿ النقػػػؿ البحػػػري العراقػػػي مػػػف خػػػبلؿ وضػػػع توقعػػػات متضػػػمنًا مبحثػػػيف تطػػػرؽ المبحػػػث االوؿ 
وؼ عمػػػى مػػػدى التغيػػػرات والتطػػػورات التػػػي يمكػػػف أف سػػػنوات لموقػػػ(  11 – 9 ) مسػػػتقبمية لمػػػدة مػػػف

 تحدث في النقؿ البحري العراقي لممستقبؿ القريب، واالستعداد ليذه التغييرات والتطورات.
البحػري فػي التنميػة االقتصػادية فضػبلً  عػف االسػتنتاجات   تناوؿ اثػر النقػؿأما المبحث الثاني 

 والمقترحات . 



 

 

 
 


 النقل البحرٍ العراقٌ تارخيه وعناصره
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التطور الت ر خس لماقؿ الةحري / المةحث األوؿ
 العرارس

 
 

ييػػدؼ ىػػذا الفصػػؿ إلػػى دراسػػة النقػػؿ البحػػري العراقػػي مػػف خػػبلؿ اسػػتعراض تاريخػػو الػػذي يعػػد 
الضػوء بصػورة أكثػر دقػة تػـ  األساس لمعرفو تطوره ومستقبمو ودراسة أىـ عناصره الرئيسػة، ولتسػميط

 تقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف رئيسيف:

تكمػػف أىميػػػة دراسػػػة النقػػػؿ البحػػػري العراقػػػي فػػػي أنيػػا ترشػػػدنا إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى أىػػػـ المراحػػػؿ 
وتطػػوره، خػبلؿ العقػػود المختمفػػة حتػى وصػػمت إلػػى وضػػعيا  (*1)التاريخيػة التػػي مػػر بيػا النقػػؿ البحػػري

وتطورىػػػا، فقػػػد نشػػػأ وتطػػػورا معػػػًا فكممػػػا  الحػػػالي، فتػػػاريخ تطػػػور النقػػػؿ البحػػػري يػػػرتبط بنشػػػأة المبلحػػػة
نشػػػأ بحكػػػـ ذلػػػؾ مػػػوانئ جديػػػػدة، وأحجػػػاـ السػػػفف القادمػػػة والمغػػػادرة . ازدىػػػرت المبلحػػػة وازداد عػػػدد 

وتتطور الموانئ القديمة لتمكنيا مف خدمة السفف الواصمة إلى موانئ العراؽ والتي أثرت عمى طبيعة 
مػػر النقػػؿ البحػػري العراقػػي بعػػدة مراحػػؿ منػػذ عػػاـ النشػػاطات والتسػػييبلت التػػي تحتاجيػػا السػػفف، وقػػد 

، ولدراسػػة البعػػد التػػاريخي بصػػورة أكثػػر دقػػة ستقسػػـ إلػػى مػػرحمتيف تميػػزت كػػؿ مرحمػػة 1991-3112
بأحداث أثرت عمى النقؿ البحري العراقي مف حيػث أعػداد المػوانئ وأرصػفتيا وأنواعيػا وأعػداد السػفف 

 وحركتيا، وىنا استعراض لممرحمتيف وكما يأتي:

                                      
يعػػود تػػاريخ النقػػؿ البحػػري العراقػػي إلػػى عقػػود قديمػػة تمتػػد فػػي عمػػؽ التػػاريخ العراقػػي إال أف ظيػػور النقػػؿ البحػػري  (*)

حيػػث تمثػػؿ  1919-1912بشػػكمو الحػػديث والمتطػػور يعػػود مػػع بدايػػة القػػرف العشػػريف وبالتحديػػد مػػا بػػيف عػػامّي 
رية، واف ىذه الحقب التاريخية القديمػة تػـ دراسػتيا مػف البداية الحقيقية لمنقؿ البحري الحديث وظيور الموانئ التجا

 1991النقػؿ البحػري العراقػي مػف عػاـ نجػد البػدء بتػاريخ لػذا  تطور المبلحػة البحريػة والمػوانئالباحثيف في مجاؿ 
كونيا تمثؿ البداية الحقيقية لحركػة التبػادؿ التجػاري عمػى مسػتوى عػالمي داخػؿ العػراؽ وخارجػو. كمػا شػيدت ىػذه 

ميناء واحد قديـ وىو ميناء المعقؿ )البصػرة حاليػًا(،  فضبًل عفظيور موانئ جديدة  3112-1991الزمنية  المدة
 لممزيد ينظر إلى: 

(، رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة، 1990-1919دراسػة تاريخيػة ) –الغريب، طالب جاسـ محمد، مينػاء البصػرة  -1
 .312، ص1912جامعة البصرة،  –كمية اآلداب 

 .21-29، ص1919السماؾ، محمد أزىر سعيد، العراؽ دراسة إقميمية، الجزء األوؿ، جامعة البصرة،  -3
(، رسػػػالة ماجسػػػتير )غيػػػر 3111-1991العنػػػزي، عمػػػي حسػػػيف خمػػػيس، تطػػػور النقػػػؿ البحػػػري لمػػػوانئ العػػػراؽ ) -2

 .39، ص3112منشورة(، كمية اآلداب، جامعة البصرة، 
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التطور الت ر خس لماقؿ الةحري / المةحث األوؿ
 العرارس

  0979-0958 -المرحمة األولى: 
  5103-0981 -المرحمة الث ا ة:

 

بداية الحكػـ الجميػوري فػي العػراؽ، فقػد  1991تموز عاـ  12بدأت ىذه المرحمة بعد قياـ ثورة      
واالجتماعيػػة شػػيدت ىػػذه المرحمػػة إنجػػازات اقتصػػادية كبيػػرة شػػممت جميػػع أوجػػو الحيػػاة االقتصػػادية 

، (*1)فييا، وبدوره انعكس عمى جميع القطاعات والمرافؽ الخدمية المختمفة ومنيا قطاع النقؿ البحري
االقتصادي في العػراؽ وذلػؾ مػف خػبلؿ مسػاىمتو الكبيػرة فػي الميػزاف  الذي أصبح أحد أسس التطور

 التجاري.
أعػػداد المػوانئ وأرصػػفتيا لقػد تضػافرت عوامػػؿ عػدة فػػي تطػوير النقػػؿ البحػري مػف حيػػث زيػادة 

وانعكاسو عمى تطور عائدات النقؿ البحري سواء لمبضائع المستوردة والمصدرة، وبسبب ازدياد حجـ 
بطاقػػة  1901رصػػيفًا خرسػػانيًا والػػذي اكتمػػؿ عػػاـ (  12 ) االسػػتيراد والتصػػدير فػػي الػػببلد تػػـ إنشػػاء

سػتة  1993مػا كػاف فػي عػاـ  ( بعػد219، 1919مميوف طف/ سػنويًا )غالػب، (  3 ) إجمالية بمغت
 (.230، 1919ألؼ طف سنويًا )السماؾ، (  091 )أرصفة خشبية بطاقة ال تتجاوز

،  يػة االقتصػادية واالجتماعيػة لمبمػدولتعزيز حركة التبادؿ التجاري الخارجي فػي دعػـ عمميتػي التنم  
اد األوليػػة والسػػمع أسػػتدعى بموجبيػػا تػػوفير االحتياجػػات مػػف خػػبلؿ عمميتػػي االسػػتيراد والتصػػدير لممػػو 

فعقػػدت العديػػد مػػف الصػػفقات التجاريػػة ألجػػؿ النيػػوض وتنميػػة البمػػد، . المصػػنعة والنصػػؼ مصػػنعة 
وكاف لمنقػؿ البحػري دور حيػوي فػي نقػؿ ىػذه البضػائع المختمفػة األحجػاـ األنػواع وتفريغيػا فػي مينػاء 

لذا وضع مػنيج يتضػمف بنػاء أرصػفة خرسػانية جديػدة بػداًل مػف األرصػفة الخشػبية ، المعقؿ)البصرة( 

                                      
-1991إال أف نشاطيا الفعمي في نقؿ البضائع بحػرًا بعػد عػاـ  1993تأسست شركة النقؿ البحري العراقي عاـ  (*)

عندما فتح مقر ليا في محافظة البصرة لمقياـ ب عماؿ الوكاالت البحرية لمسػفف القادمػة إلػى مػوانئ العػراؽ  1999
 التجارية لممزيد ينظر:  

 .230ص ،1919 ،مطبعة جامعة الموصؿ ،3ج،العراؽ دراسة إقميمية ،محمد أزىر سعيد وآخروف ،السماؾ  -1
    دار  ،المحور الجغرافي ،موسوعة البصرة الحضارية ،تطور المبلحة في شط العرب ،سري محمود ،المدرس  -3

 .399-392ص ،1911الحكمة،      
، 1911، 119والتنميػػػة، العػػػددرشػػػدي، فخػػػري، وسػػػائؿ النقػػػؿ المػػػائي والبػػػري فػػػي العػػػراؽ القػػػديـ، مجمػػػة الػػػنفط   -2

 .111ص
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التطور الت ر خس لماقؿ الةحري / المةحث األوؿ
 العرارس

والسػيما بعػد نقػؿ ، لرفع طاقتيا التحميمية والتي انعكست بػدورىا عمػى زيػادة عػدد األرصػفة ، القديمة  
أجريػػػت التحسػػػينات عمػػػى المخػػػازف والسػػػقائؼ لحفػػػظ  إلػػػى الحكومػػػة العراقيػػػة، اذ ممكيػػػة مينػػػاء المعقػػػؿ

فبػػدأت عمميػػات .  (1لمختمفػػة األحجػػاـ مػػف خػػبلؿ زيػػادة سػػعتيا وطاقاتيػػا الخزنيػػة صػػورة )البضػػائع ا
مػف خػػبلؿ اقتنػاء رافعػات كيربائيػػة ذات طاقػة تتػراوح مػػا (  1901-1999 ) تأىيػؿ المينػاء فػػي عػاـ

طنػػػًا، السػػػتيعاب (  101 ) تبمػػػغ رافعػػػة بطاقػػػة تحميميػػػة(  32 ) طػػػف والبػػػالغ عػػػددىا(  01-2)بػػػيف 
، ( 1فف القادمػػة إلػػى المينػػاء لزيػػادة أحجػػاـ البضػػائع المسػػتوردة والمصػػدرة حسػػب جػػدوؿ)حمػػوالت السػػ

                سػػػػػفينة وبمػػػػػغ إجمػػػػػالي الحمػػػػػوالت 19299حيػػػػػث بمػػػػػغ إجمػػػػػالي السػػػػػفف القادمػػػػػة إلػػػػػى مينػػػػػاء المعقػػػػػؿ
رصػيفًا  19. واكتمػاؿ أرصػفة مينػاء المعقػؿ التػي بمغػت 1999-1991طف لممدة مف   (99101 )

كمػػاؿ رصػػيؼ السػػايمو عػػاـ 1909-1901خرسػػانيًا فػػي عػػاـ  مخصػػص لرسػػو جنائػػب (1901 ) وا 
تػػـ إضػػافة رصػػيؼ خرسػػاني جديػػد لمينػػاء  1911مميػػوف طف/سػػنويًا وفػػي عػػاـ (3 ) الحنطػػة بطاقػػة

 (.12، 3111المعقؿ مخصص لرسو الجنائب )وزارة النقؿ، 
ىػػذه المرحمػػة عػػف سػػابقاتيا مػػف المراحػػؿ فػػي أف النقػػؿ البحػػري العراقػػي شػػيد تأسػػػيس  تميػػزت

السػػفف التجاريػػة العراقيػػة القادمػػة إلػػى مينػػاء  لمواجيػػة ازدحػػاـ، العديػػد مػػف المػػوانئ التجاريػػة وبناءىػػا 
إلنشػاء مينػاء أـ قصػر (  1901 ) عػاـ (*1)ىػاربر اليابانيػة المعقؿ، حيث تـ التعاقد مػع شػركة تػاور
مميػػوف دينػػار عراقػػي ليكػػوف مينػػاًء تجاريػػًا (  92999211 ) المطػػؿ عمػػى خػػور عبػػد اهلل بمبمػػغ قػػدره

  (.29، 3112مساعدًا لميناء المعقؿ)العنزي، 
 ، تميػػزت ىػػذه المرحمػػة بارتفػػاع المبػػالغ المخصصػػة لتأىيػػؿ قطػػاع النقػػؿ البحػػري العراقػػيكمػػا 

فضبًل عف ، ( 199، 1913)السماؾ، (1909 ) دينار عراقي (  1290111 ) الذي بمغ أكثر مف
دينػػار  ( 1112219 ) ارتفػاع المسػتوى المعاشػػي النػاتج مػف خػػبلؿ ارتفػاع الػدخؿ القػػومي والتػي بمػغ

حيػػػث خصػػػص مجمػػػس اإلعمػػػار العراقػػػي   (321، 3112)وزارة التخطػػػيط، ( 1999 ) عراقػػػي عػػػاـ

                                      
باشػر ب نشػاء  1999ي عػاـ سػابقًا مػف القػوات البريطانيػة بأرصػفة خشػبية الصػنع، وفػ عمؿوىذا الميناء كاف يست( *)

تػـ التعاقػد مػع  1999فموس عمى ضػفاؼ شػط العػرب المخصػص لرسػو السػفف النقمػة لؤلسػمدة، وفػي عػاـ  ميناء أبي
 ،اليابانية إلنشاء ميناء صناعي في خور الزبير مخصص لمحموالت الصناعية. لممزيد ينظر: حيػدر شركة تاورىاربر

 .11ص ،3112 ،1ط ،مطبعة سامر ،موجز تاريخ موانئ البصرة ،فاخر زيارة
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التطور الت ر خس لماقؿ الةحري / المةحث األوؿ
 العرارس

إلنشػػػاء مػػػوانئ  1901دينػػػار عراقػػػي عػػػاـ  (119211111 ) مبمػػػغ قػػػدره(*1)بتطػػػوير النقػػػؿ البحػػػري 
( فاسػػػتدعت الضػػػرورة إلػػػى إنشػػػاء مينػػػاء أـ قصػػػر عمػػػى خػػػور 9، 1991تجاريػػػة أخػػػرى)وزارة النقػػػؿ، 

، فضػبًل عػف إنشػاء أرصػفة متوسػطة وكبيػرة كمينػاء أبػي 1909الذي دخؿ حيز العمػؿ عػاـ، عبداهلل 
فضػػبًل عػػف  ، فاؼ شػػط العػػربوالسػػايمو المعػػروؼ بسػػايمو الجبيمػػة عمػػى ضػػ فمػػوس ورصػػيؼ المعػػامر
( 3. جػػدوؿ)1999التخصصػػي الػػذي يعػػد مػػف اكبػػر المػػوانئ وأحػػدثيا عػػاـ  إنشػػاء مينػػاء خػػور الزبيػػر

 ( 3وخريطة)
 8/3/0959مخزف الةض ئع الق دمة إلى م ا ا المعقؿ ةت ر خ  (0ةورة )    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ، ص ةال.5103اسعالـ ، شعةة التةو ر والوث ئؽ، وزارة الاقؿ، الشركة الع مة لمواائ العراؽ، رسـ المةدر: 

                                      
الذي اخذ عمى عاتقو وضع برامج وخطػط اقتصػادية وتنمويػة  1991-1991تأسس مجمس األعمار العراقي عاـ (*)

اعػات االقتصػػادية ومنيػا قطػػاع النقػؿ البحػػري العراقػي ألىميتػػو فػي دعػػـ التنميػة التجاريػػة لمبمػد لممزيػػد لتطػوير القط
 ينظر:

التقريػػر اإلداري  ،شػػعبة الصػػيانة ،قسػػـ اليندسػػة ،المنشػػأة العامػػة لمينػػاء المعقػػؿ ،المؤسسػػة العامػػة لمػػوانئ العػػراؽ -1
 .11ص ،1993-1991لعامي 

 .1911، بغداد، 1912-1109لبصرة التجاري في الخميج العربي القيوائي، حسيف محمد، دور ا -3
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التطور الت ر خس لماقؿ الةحري / المةحث األوؿ
 العرارس

 (0جدوؿ) 
 0981-0958 مدةلم  ا ا المعقؿ التج ريلواةمة إلى مأعداد السفف وأحج ـ الما ولة)الشحف والتفر غ( ا

عدد السفف  اسـ الم ا ا الساة
 الق دمة

أحج ـ الحموالت )تفر غ وشحف(  الحموالت )ألؼ/طف(
 الة درة الواردة ألؼ/طف

0958  

 0665 615 0157 954 م ا ا المعقؿ
0959 0085 0534 465 0696 
0961 0155 0586 484 0771 
0960 997 0595 355 0647 
0965 848 0577 664 5540 
0963 900 0059 549 0718 
0964 991 0499 563 5165 
0965 795 0148 669 0707 
0966 830 0168 669 0737 
0967 785 801 569 0379 
0968 577 871 571 0041 
0969 483 760 395 0053 
0971 546 946 581 0556 
0970 689 5035 530 5363 
0975 394 933 435 0365 
0973 485 0371 443 0803 
0974 584 5704 567 3580 
0975 631 3466 0440 4917 
0976 794 3466 0440 4917 
0977 957 4017 953 5131 
0978 0155 4549 851 5399 
0979 707 5501 455 5665 
 55868 03304 45554 07359 المجموع

 
 مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى::  مةدرال

 .03، ص5103وزارة الاقؿ الشركة الع مة لماقؿ الةحري العرارس، قرع الةةرة رسـ التخط ط، الشعةة الفا ة، 
 

 (5جدوؿ )
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التطور الت ر خس لماقؿ الةحري / المةحث األوؿ
 العرارس

 0979-0958لممدة مواائ العراؽ التج ر ة  

 أعداد المخ زف عدد األرةفة اسـ الم ا ا الساة

 ح ل  ً  05-5 ح ل  ً  05-03 م ا ا المعقؿ 0958

 01 0 م ا ا الس  مو 0958

 ح ل  ً  4-6 9 م ا ا أـ رةر الجاوةس 0960

 - 0 رة ؼ المع مر 0974

 ح ل  ً  0-5 3 قموس سم ا ا أة 0975

 ح ل  ً  5-05 00-05 م ا ا خور الزة ر 0979

 مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى:المةدر: 
، 3112جميورية العراؽ، وزارة النقؿ، الشركة العامة لمنقؿ البحري العراقي، فرع بغداد، قسـ التخطيط والمتابعة،  -1

 .9ص
البحػوث والدراسػات، جميورية العراؽ، وزارة النقؿ، الشركة العامة لموانئ العراؽ، قسـ التخطػيط والمتابعػة، شػعبة  -3

 .12، ص3112
-كما أف الشركة العامة لمنقؿ البحري العراقي قد سيرت خطًا مبلحيػًا منتظمػًا مػف شػماؿ أوربػا

 ( ممػػػػػػػا 2جػػػػػػػدوؿ) عسػػػػػػػفينة مختمفػػػػػػػة الحمػػػػػػػوالت واألحجػػػػػػػاـ واألنػػػػػػػوا(  11 ) انكمتػػػػػػػرا والبػػػػػػػالغ عػػػػػػػدده
 والتػػػػػػػػػػػي بمغػػػػػػػػػػػت خمسػػػػػػػػػػػة مبليػػػػػػػػػػػيف دينػػػػػػػػػػػار عراقػػػػػػػػػػػي ، أدى إلػػػػػػػػػػػى ارتفػػػػػػػػػػػاع اإليػػػػػػػػػػػرادات المتحققػػػػػػػػػػػة 

طػػف (  2311) كمػػا تػػـ الحصػػوؿ عمػػى سػػفينتيف بحمولػػة إجماليػػة بمغػػت  ( .9، 3112)وزارة النقػػؿ،
فضبًل عف الحصوؿ عمى سفف أخرى بحموالت مختمفة والتي تتػراوح  تموز،( 12)و ىما عبد الكريـ 

 (1991)ؿ البضػائع القادمػة عػاـ وانضمت السفينة ابف خمدوف لنق ،طف( 2939-1011)حموالتيا 
فضبًل عػف السػفف المخصصػة لتحميػؿ  ،ما ارتفعت الحموالت اإلجمالية لمبضائع المنقولة مف خبلليا

 ( 01،  912طف)الغريب، 92133 نحووتفريغ البضائع المجمدة كزيف القوس والساحؿ العربي ب
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التطور الت ر خس لماقؿ الةحري / المةحث األوؿ
 العرارس

 (5طة ) خر  

  0979-0958المواائ العرار ة لممدة 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى: المةدر : 
.5103وزارة الاقؿ ، الشركة الع مة لمواائ العراؽ ، رسـ اسعالـ ،  -0

 االسمدة الفوسف ت ةرة ؼ 

 س  مو الةةرة
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التطور الت ر خس لماقؿ الةحري / المةحث األوؿ
 العرارس

 (3جدوؿ) 
 0979-0958األسطوؿ الةحري العرارس خالؿ المدة 

 السف اة
الحموالت 

 طف
ساة 

 االستالـ
الط رة 

 طف الس كاة
 مورع العمؿ اوع السف اة اوع الةض ئع

 اوادل و/مور ت ا   حموالت ع مة حموالت ع مة 0611 0965 0611 تموز04
 اوادل و/مور ت ا   حموالت ع مة حموالت ع مة 0611 0965 0611 عةدالكر ـ

 اوادل و/مور ت ا   حموالت ع مة حموالت ع مة 0611 0970 0611 رمض ف04
 اوادل و/مور ت ا   حموالت ع مة حموالت ع مة 03611 0970 03611 ة داد
 الةةرة/المعقؿ حموالت ع مة حموالت ع مة 03611 0975 03611 الةةرة
 عدف/ال مف حموالت ع مة حموالت ع مة 03611 0975 03611 ة ةؿ

 عدف/ال مف حموالت ع مة حموالت ع مة 30611 0975 30611 السادة د
 عدف/ال مف حموالت ع مة حموالت ع مة 8351 0976 8351 الكادي

 ال  ة ف حموالت ع مة حموالت ع مة 8311 0976 8311 الواسطس
 عدف/ال مف حموالت ع مة حموالت ع مة 8351 0976 8351 الف راةس
 الةةرة/المعقؿ حموالت ع مة حموالت ع مة 8351 0976 8351 الرازي

 اوادل و/مور ت ا   حموالت ع مة حموالت ع مة 3555 0976 3555 اسدر سس
 عدف/ال مف حموالت ع مة حموالت ع مة 3555 0976 3555 الزوراا
 عدف/ال مف حموالت ع مة حموالت ع مة 3555 0977 3555 زاوة  

 ةر مرء قف/ألم ا   حموالت ع مة حموالت ع مة 3555 0977 3555 الخاس ا
 الةةرة/المعقؿ حموالت ع مة حموالت ع مة 05651 0978 05651 اةف خمدوف
 الارو ج تجم د تجم د 6171 0979 6171 ز ف القوس

 الارو ج تجم د تجم د 6171 0979 6171 س حؿ العرةس
 - - - 030441 - 030441 المجموع

 مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى: مةدر :ال
سػجالت الشػركة، الشػعةة الفا ػة، أعػداد السػفف وزارة الاقؿ، الشركة الع مة لماقؿ الةحري العرارس، قرع الةةرة، -0

 .  05، 5103ه ، الممموكة واوع
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لى الموانئ التجارية شيدت ىذه الفترة تذبذبًا كبيرًا في حركة السفف التجارية والقادمة والمغادرة مف وا  
أصاب النقؿ البحري العراقي ضرر كبير بسبب األحداث السياسية التي مر بيا البمد والحروب  اذ، العراقية 

اإليرانية( أو ما تسمى بحرب الخميج  -)الحرب العراقية  1911 – 1911المتبلحقة خبلؿ فترة مف عاـ 
فريغيا في الموانئ ( في نقؿ البضائع والسمع المتنوعة وت2األولى، واالعتماد عمى السفف المستأجرة، جدوؿ )

بعدىا توقؼ نشاط النقؿ  1991وبداية عاـ  1919، ثـ زاوؿ النقؿ البحري نشاطو خبلؿ عامي (*1)البديمة
وث حرب الخميج الثانية وما تبعيا مف حصار عند حد 1993-1991البحري بشكؿ كامؿ خبلؿ عامي 

البحري نشاطو التجاري بشكؿ زاوؿ النقؿ  1990-1992سنة خبلؿ المدة (  12 ) اقتصادي استمر
 منخفض، وىذه الحركة ناتجة مف النشاط التجاري غير الرسمي لوقوع البمد تحت ظروؼ سياسية واقتصادية

والذي انعكس بدوره عمى النقؿ البحري سواء عمى حركة التبادؿ ، أثر تأثيرًا سمبيًا عمى نشاطو التجاري  ،
حيث  1999ثـ واصؿ النقؿ البحري نشاطو التجاري في عاـ  . يةالتجاري أـ تطوير الموانئ التجارية العراق

الذي يسمح لمعراؽ باستيراد المواد الغذائية  بدأت حركة النقؿ البحري بالتزايد نتيجة لقرار األمـ المتحدة
(. إذ تدفقت السفف الواصمة إلى ميناء أـ 13، 1999والمستمزمات واألدوية الطبية واألساسية، )المياجر، 

طف ثـ ارتفع عددىا ليصؿ  ( 2231) سفينة بحمولة إجمالية بمغت  1210الجنوبي والبالغة عددىا قصر 
. إال أف النقؿ البحري 3111طف خبلؿ عاـ (  9211 ) سفينة بحمولة إجمالية بمغت(  2399 ) إلى

ذي حدث في العراقي وقوانينو التجارية عاودت نشاطيا التجاري بشكؿ كثيؼ جدًا بعد التغيير السياسي ال
، وما رافقو مف انفتاح اقتصادي عمى الصعيديف العربي والدولي. ورفع العقوبات 3112العراؽ بعد عاـ 

 (32، 3113)نصر والسعدوف،  3112االقتصادية في نيساف عاـ 
 
 
 

                                      
فػػي عمميػػات االسػػتيراد والتصػػدير لمسػػمع والبضػػائع عمػػى المػػوانئ  1911-1911عتمػػد العػػراؽ خػػبلؿ الفتػػرة عػػاـ ا (*)

ء كيمػومتر، ومينػا 311كيمومتر، ميناء الشعيبة الػذي يبعػد  2011البديمة كميناء العقبة األردني الذي يبعد مسافة 
كيمومتر عػف المػوانئ العراقيػة، وذلػؾ بسػبب موقػع المػوانئ العراقيػة بػالقرب  2911جدة السعودي الذي يصؿ إلى 

تعرضػيا لمتػدمير واألضػرار الكبيػرة.  فضػبًل عػفمف ساحة المعركة مما سبب عجزىا فػي مزاولػة نشػاطيا التجػاري 
 لممزيد ينظر: 

(، رسػػػالة 3111-1999، سػػػييمة صػػػبيح ناصػػػر، دور المػػػوانئ التجاريػػػة العراقيػػػة فػػػي تجػػػارة العػػػراؽ )الميػػػاحي -1
 .11ص 3112،  جامعة البصرة –ماجستير، كمية التربية 

، 1992-1993-1991وزارة النقػػػؿ والمواصػػػبلت الشػػػركة العامػػػة لممػػػوانئ، التقريػػػر اإلداري السػػػنوي لمسػػػنوات  -3
 .10-2ص
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 (4جدوؿ ) 
 الق دمة والم  درة وحموالته  إلى المواائ التج ر ة العرار ة حسب جاس ته  (*0)أعداد السفف المستأجرة

 0988-0981لممدة 

 الجاس ة
إجم لس الحموالت المستورة  أعداد السفف

 السفف الم  درة السفف الق دمة والمةدرة )ألؼ/طف(
 01600 557 5167 األجاة ة
 01545 43 43 العرة ة

 9300 5 5 (**5)العرار ة
 31464 575 5005 المجموع

 الجدوؿ مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى:
 وزارة الاقؿ، الشركة الع مة لماقؿ الةحري العرارس، ة داد، رسـ التخط ط، التقر ر الساوي، الساوات  -
 ، ص ةال.5103(، 0981-0988)

ألػػػؼ دينػػػار )التقريػػػر االقتصػػػادي العربػػػي (  911 ) وارتفػػػاع المسػػػتوى المعاشػػػي لمفػػػرد والبػػػالغ
(. ومعانػػاة العػػراؽ مػػف ضػػائقة اقتصػػادية خانقػػة وافتقػػار األسػػواؽ إلػػى أبسػػط 911، 3111الموحػػد، 

كػػػؿ ذلػػػؾ دفػػػع إلػػػى تزايػػػد السػػػفف التجاريػػػة بشػػػكؿ ، المػػػواد والسػػػمع واألجيػػػزة والمػػػواد الغذائيػػػة والطبيػػػة 
                  اع واألحجػػػػػػاـ وبحمولػػػػػػة إجماليػػػػػػة بمغػػػػػػتسػػػػػػفينة مختمفػػػػػػة األنػػػػػػو  (3991)والبػػػػػػالغ عػػػػػػددىا  ،كثيػػػػػػؼ

وبسػػػبب الرتفػػػاع فػػػي حجػػػـ الحمػػػوالت والبضػػػائع ،  (9. جػػػدوؿ )3112طػػػف عػػػاـ ( 19909212 )
السػػػتقباؿ السػػػفف المختمفػػػة األنػػػواع  3119بشػػػكؿ كثيػػػؼ فقػػػد تػػػـ تأىيػػػؿ مينػػػاء أبػػػي فمػػػوس فػػػي عػػػاـ 
نػػاء عمميػػات التفريػػغ والشػػحف، وحفػػر واجيػػة واألحجػػاـ لمتقميػػؿ مػػف مػػدة بقػػاء السػػفف فػػي االنتظػػار أث

الحربيػػػػة مػػػف واجيػػػػة األرصػػػػفة وتييئتيػػػػا  ، ورفػػػػع المخمفػػػػات 3119األرصػػػفة فػػػػي المينػػػػاء فػػػػي عػػػاـ 
الستقباؿ السفف التجارية وتأىيؿ مينػاء أـ قصػر الشػمالي والمعػروؼ بتقػديـ خػدمات الشػحف والتفريػغ 

 . رصيفًا لمبضائع العامة  13واكتماؿ أرصفتو العشرة بواقع 

                                      
 ،األردف ،اإلمػػارات العربيػػة ،كوريػػا ،بنمػػا ،اسػػتراليا ،اسػػتئجار السػػفف مػػف ألمانيػػا عمػػى العراقػػي البحػػرياعتمػػد النقػػؿ (*)

دراسػة تطبيقيػة  ،المػوارد البشػرية ودورىػا فػي عمميػة التنميػة ،وفػاء جػورج ،عماف والسوداف. لممزيد ينظر إلى: دانو
 .91ص ،3112 ،العراقي المؤتمر العممي الثاني لمنقؿ البحري ،عمى شركة النقؿ البحري 

اعتمػػد النقػػؿ البحػػري العراقػػي عمػػى سػػفينتي بيعػػة الغػػدير والناصػػر عمػػى نقػػؿ البضػػائع )المػػواد الغذائيػػة والسػػػمع  (**)
بسبب ظروؼ الحرب العامة( إلى ميناء العقبة األردني لتعذر دخوليا إلى موانئ العراؽ التجارية خبلؿ ىذه المدة 

مقابمػة شخصػية مػع السػيد رئػيس ميندسػيف حيػدر  العراقػي إلػى المخػازف العراقيػة.طة النقػؿ البػري اسػومنو ينقػؿ بو 
 (  3112/  0/  9كاظـ ابراىيـ مدير القسـ الفني ، الشركة العامة لمنقؿ البحري العراقي بتاريخ ) 
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 5103 – 0981لممدة  العراؽ التج ر ةمواائ اد السفف الق دمة والم  درة قس ( إجم لس الحموالت )المستوردة والمةدرة( وأعد5جدوؿ )
 انًٍُبء

 انطُخ
 انًجًىع انًعمم أثى فهىش خىر انسثٍر أو لصر

 انحًىنخ/طٍ عذد انىحذاد انحًىنخ/طٍ عذد انىحذاد انحًىنخ/طٍ عذد انىحذاد انحًىنخ/طٍ عذد انىحذاد انحًىنخ/طٍ عذد انىحذاد

0891 1 1 1 1 1 1 869 5998 869 5998 

0898 011 856 1 1 1 1 1 1 011 856 

0881 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 

0885 10 891 1 1 1 1 1 1 1 1 

0888 02 88 1 1 1 1 1 1 1 1 

0886 26 111 1 1 1 1 1 1 1 1 

0881 222 1011 0265 259 1 1 1 1 0596 1520 

0889 288 1801 0010 061 1 1 1 1 0186 5116 

0888 291 1951 0288 516 1 1 1 1 0892 5258 

2111 281 6122 2821 898 0562 168 1 1 5218 1191 

2110 811 1110 5108 1005 0252 600 1 1 6185 01126 

2112 802 6191028 1 1 1 1 1 1 802 6191028 

2111 605 2110258 55 02811 0221 095115 1 1 0919 2269996 

2115 152 0161229 651 612181 805 991282 1 1 0811 1282911 

2118 161 5160868 0262 0211551 2128 591211 019 55515 5089 6191192 

2116 980 1121151 0128 5088122 0882 865669 025 011185 1986 02891195 

2111 916 8896850 0186 5060805 1121 682861 51 52168 5888 01991991 

2119 999 1509208 0118 1916159 2158 858151 01 01188 5280 00985160 

2118 0051 1601961 961 1001811 2568 880155 66 51186 5852 00128811 

2101 0111 1858808 105 2918561 165 810160 261 252110 2505 00069155 

2100 818 9652281 580 1116208 085 586915 608 612902 2218 02959212 

2102 921 8105821 822 5099611 081 566961 100 918601 2201 05918661 

2101 858 01189268 612 5212669 089 811198 188 819180 2811 08168501 

 881995618 85116 6149811 6914 8994198 84988 58881198 89541 91458189 88911 انًجًىع
 

 يٍ عًم انجبحث ثبالعزًبد عهى:  انًصذر:

 .2101شعجخ اإلحصبء،  ،لطى انزخطٍظ  ،وزارح انُمم، انشركخ انعبيخ نهُمم انجحري انعرالً  -0

 .2101بدرح( ضجالد غٍر يُشىرح، وحذح انطٍطرح )أعذاد انطفٍ انمبديخ وانًغ ،لطى انشؤوٌ انجحرٌخ  ،وزارح انُمم، انشركخ انعبيخ نًىاَئ انعراق  -2

 .2101شعجخ اإلحصبء،  ،لطى انزخطٍظ  ،وزارح انُمم، انشركخ انعبيخ نًىاَئ انعراق  - -1
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حديػدي تػـ إكمالػو فػي مينػاء أـ ورصيفيف لمحاويات ورصػيؼ لمسػايمو، عممػًا إف آخػر رصػيؼ 
رافعػػػة كيربائيػػػة متحركػػػة بواسػػػطة سػػػكة حديديػػػة، (  00 ) وتأىيػػػؿ 3112قصػػػر الشػػػمالي فػػػي عػػػاـ 
والسيطرة عمى الحركة التجارية، قسػـ مينػاء أـ قصػر إلػى جػزأيف: مينػاء  ولغرض تنظيـ حركة السفف

، 3111هلل(. )شػػاىبندر، أـ قصػػر الشػػمالي األرصػػفة العشػػرة ومينػػاء أـ قصػػر الجنػػوبي )خػػور عبػػد ا
 (.2(. )خريطة 19

تػػـ حفػػر قنػػاة مبلحيػػة وتنظيفيػػا مػػف الترسػػبات الطينيػػة حيػػث بمػػغ مجمػػوع الكميػػات المرفوعػػة 
السػػتقباؿ السػػفف الكبيػػرة الحجػػـ. كمػػا تػػـ تأىيػػؿ مينػػاء خػػور  3113ألػػؼ متػػر مكعػػب عػػاـ  12911

ة المتضػررة خػبلؿ الحػرب والبالغػة رصيؼ تجاري وتصػميح الرافعػات الكيربائيػ(  13 ) الزبير والبالغ
 رافعة مختمفة األوزاف.(  13) 

كمػػػا تػػػـ تنفيػػػذ أعمػػػاؿ صػػػيانة اآلليػػػات والمعػػػدات والمكػػػائف المسػػػتخدمة فػػػي عمميػػػات التفريػػػغ 
والشحف والقياـ بأعماؿ الحفػر وتطييػر الممػرات المبلحيػة مػف الغػوارؽ وتعميقيػا فضػبًل عػف إنارتيػا. 

 ألرصفة الموانئ جميعيا. )*(إجراء الحماية الكاثودية ذاتوكما تـ في العاـ 
مػف خػبلؿ الطاقػات التصػميمية  3112أما منظومة النقػؿ البحػري العراقػي شػيدت تطػورًا عػاـ 

لمموانئ وأعداد السفف التي تػـ شػراءىا وانضػمت إلػى أسػطوؿ النقػؿ البحػري كبغػداد والبصػرة والمثنػى 
 (0ة والتحميمية ذات الحموالت العامة. جدوؿ )والحدباء المختمفة في طاقاتيا التصميمي

 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
مطيؼ ، محمد بف عمر بف محمد الطريقة لمنع التآكؿ و الصدأ عف االسطح الخارجية لممعدات و اليياكؿ الحديدية و الخرسانية . ال )*(

،  العبد ، تصميـ وفاعمية انظمة الحماية الميبطية ) الكاثودية ( المستخدمة في منع تآكؿ انابيب النقؿ ، اطروحة دكتوراه ، كمية اليندسة
 .   12، ص3119قسـ اليندسة الكيمياوية ، جامعة الممؾ سعود ، 
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 (3خر طة )
 ( 5103-0981المواائ العرار ة لممدة )
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 المةدر: مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى:

 .5103وزارة الاقؿ، الشركة الع مة لمواائ العراؽ، رسـ اسعالـ، 

 (6جدوؿ )
 5103التج ري العرارس ع ـ ماظومة الاقؿ الةحري 

 اسـ الم ا ا
الط ر ت التةم م ة 

لممواائ 
 مم وف/طف/ساة

عدد 
 األرةفة

 اسـ السف اة
 األسطوؿ التج ري العرارس

الط رة التةم م ة  اوع السف اة
 لمتحم ؿ ألؼ/طف

 ت ر خ االستالـ

 0981-79 0511 حموالت ع ـ ة عة ال د ر 05 7511 أـ رةر الشم لس

 0981-79 07851 حموالت ع ـ الا ةر 9 6850 الجاوةس

 5105 7851 حموالت ع ـ ة داد 05 6411 خور الزة ر

 5103 07511 حموالت ع ـ الةةرة 04 0511 (*8)المعقؿ

 5103 07311 حموالت ع ـ المثاى   

 5103 07511 حموالت ع ـ الحدة ا 3 751 قموس سأة

 - 79711 - 6 51 53110 المجموع

 مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى:مةدر : ال
وزارة النقػػؿ، الشػػركة العامػػة لمػػوانئ العػػراؽ، قسػػـ التخطػػيط، الشػػعبة الفنيػػة، جػػدوؿ الطاقػػات التصػػميمية ألرصػػفة  -1

 ، ص ببل.3112الموانئ العراقية، 

، ص 3112 وزارة النقػػؿ، الشػػركة العامػػة لمنقػػؿ البحػػري العراقػػي، بغػػداد، قسػػـ التخطػػيط، شػػعبة العقػػود الخارجيػػة، -3
 ببل.

                                      
أرصػػفة، أمػػا األرصػػفة األخػػرى فغيػػر مييػػأة السػػتقباؿ  2غؿ حاليػػًا والمسػػت اً رصػػيف 19يحتػػوي مينػػاء المعقػػؿ عمػػى  (*)

 لوجود الغوارؽ فييا. ،السفف
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رئيسة تعمؿ معػًا لتحقيػؽ مفيػوـ النقػؿ البحػري  يتكوف النقؿ البحري العراقي مف ثبلثة عناصر
ويجػب اف تكػػوف ىػػذه العناصػػر جميعيػا متػػوفرة وفػػي حالػػة وجػػود خمػؿ فػػي أي عنصػػر مػػف العناصػػر 
سوؼ يعرض العناصر األخرى  إلى الخمؿ أيضًا ولمتعػرؼ عمػى النقػؿ البحػري العراقػي سػيدرس كػؿ 

 قؿ البحري.عنصر عمى حدة، لمعرفة أبعاده ومدى أىميتو في قطاع الن

 (The ship)أّاًل: الصفٔي٘ 

تعػػّرؼ السػػفينة عمػػى إنيػػا الجسػػـ العػػائـ بشػػكؿ ىندسػػي وبمواصػػفات خاصػػة تضػػمف سػػبلمتيا 
  .سػػػػػػواًء أكانػػػػػػت بضػػػػػػائع أـ أشػػػػػػخاص، وحوليػػػػػػا يػػػػػػدور كػػػػػػؿ النشػػػػػػاط التجػػػػػػاري، وسػػػػػػبلمة الحمولػػػػػػة 

حػاجز المسػافات البعيػدة بػػيف تعػد السػفينة الوسػيمة الميمػة جػدًا فػي النقػػؿ البحػري التػي أسػقطت      
   .  تصػػادية محػػددة فػػي زمػػف محػػددأقػػاليـ العػػالـ حيػػث تمثػػؿ حمقػػة االتصػػاؿ وربػػط فيمػػا بينيػػا بكمفػػة اق

الحديثة المتعددة الزعانؼ أكسبيا السرعة والتحكـ باالتجػاه والمرونػة والحريػة  إال أف ابتكار الرفاسات
أنيػػا  إذيػػا بمػػا يتناسػػب وحاجػػة النقػػؿ البحػػري، الكاممػػة فػػي تحديػػد محاورىػػا ومسػػاراتيا وخطوط شػػبو

(، وكمػػا أنيػػا المنشػػأة 02 ،1991 ،الوسػػيمة التػػي سػػيطر اإلنسػػاف بيػػا عمػػى البحػػر منػػذ القػػدـ)حمود
الطافية الصالحة لمقيػاـ بػرحبلت دوليػة والمعػدة لممبلحػة، وكػؿ عائمػة تسػتعمؿ فػي المبلحػة وال تػدفع 

، وكمػػػا أنيػػػا  ت البحريػػػة ولػػػو لػػػـ تسػػػتيدؼ الػػػربحبالمجػػػاديؼ تخصػػػص لمعمػػػؿ فػػػي القنػػػوات والممػػػرا
القارات  الواسطة التي تستعمؿ لنقؿ األشخاص والبضائع بيف القارات والبمداف التي أسيمت باكتشاؼ

ال تختمػػؼ السػػفف مػػف إذ  ، وتمثػػؿ أداة لنقػػؿ التجػػارة الدوليػػة عبػػر المحيطػػات والبحػػار والمػػدف الجديػػدة
( حيػػػث شػػػيد تزايػػػدًا فػػػي 13 ،3119 ،المفيوـ)اوربانسػػػكيحيػػث حجميػػػا وشػػػكميا وأبعادىػػػا عػػػف ىػػذا 

ثنػػػاء حركػػػة التبػػػادؿ التجػػػاري واالقتصػػػادي ألىميتيػػػا ودورىػػػا فػػػي النقػػػؿ البحػػػري عمػػػى أ اسػػػتعماالتيا
،  وظيورىا جاء بفعؿ تطورات األجياؿ المتنوعة والمتعػددة مػف السػفف الصعيديف اإلقميمي والعالمي،

وخصائصػػػيا االقتصػػػادية والتجاريػػػة ونػػػوع المػػػوانئ التػػػي ترتادىػػػا حيػػػث حػػػددت تبعػػػًا لطبيعػػػة عمميػػػا 
 (.12 ،3119 ،وحسب تخصصيا ونوع البضائع المشحونة)عبلـ
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Types of ships 

السفينة الركيزة األساسػية لعمميػة النقػؿ البحػري، وكػاف مػف الطبيعػي إف تتعػدد فػي أنواعيػا  تعد
 (1أساسيف شكؿ) وتصميميا وأشكاليا، ويمكف تقسيميا عمى

 (0شكؿ )
 ااواع السفف الةحر ة 

 
 مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى:مةدر : ال

، محمد جميؿ، موجز النقؿ البحري، ط -1  .91، ص3112، الدار العربية لمعموـ. تونس، 1بيـر

، شفيؽ لوجستيات النقؿ البحري، بحث مقدـ إلى مؤتمر النقؿ البحري، مركز القاىرة الدولي امير  -3

 .0، ص 1999لممؤتمرات، القاىرة، 

 نل نع نقسفن

 اسب لظة  نقرالق

نقلظةةيق 
 (نقخطيق)

 نقج نقق

اسب لظة  نقاة قق 
 (نقسفن نقا يثق)

نقاة ات )نقةشتركق  نقةسةفرين
نق ارجق  نق لت (عةةق  ةسةفرين 

RoRo 
 نقاة يةت

لة الت 
 نق تر ب
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 مف أىـ أنواع السفف ضمف ىذا التقسيـ ىي ما يأتي:

 . ا رالت الةتروؿ )الافط(0

تعػػد النػػاقبلت النفطيػػة مػػف احػػدث أنػػواع السػػفف العائمػػة فػػي البحػػار وأرغبيػػا مػػف حيػػث أىميتيػػا 
بفعؿ إسياميا في تطور الصناعة والتجارة الدوليػة وأكبرىػا حجمػًا وأكثرىػا تخصصػًا ولضػخامتيا مػف 
حيث الطاقة التحميمية ساعد إلى حد كبير في خفض أسعار نقؿ البتروؿ حيػث شػكمت نصػؼ حجػـ 

( حيػػث بمػػغ عػػدد السػػفف 1 ،3111 ،ؿ التجػػاري العػػالمي مػػف حيػػث حموالتيػػا وعددىا)الزوكػػةاألسػػطو 
 (.9جدوؿ) (*0)ألؼ/طف(  11 ) بمغت سفف بحموالت 2النفطية التي يمتمكيا العراؽ 

 (7جدوؿ)
 5103 ع ـاألسطوؿ الافطس العرارس ل

 اسـ السف اة
 األةع د)ـ( GRT(5**)الحموالت 

 الةاعساة ومك ف  ال  طس )ـ(
 العرض الطوؿ الس كاة الة ق ة الكم ة

 كور  5117 0005 5104 058 03159 4007 8539 ة داد

 كور  5117 0005 5104 058 03159 4007 8539 دجمة

 كور  5117 0005 5104 058 03159 4007 8539 الفرات

 كور  5117 0005 5104 058 03159 4007 8539 شط العرب

 مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى: لمةدر : ا

 ،ص ةال.5103وزارة الافط، شركة ا رالت الافط، الةةرة، رسـ التخط ط، الشعةة الفا ة،-0

                                      
النفطيػيف إلػى مينػػاء  11-11مػف مينػاء خػػور الزبيػر مػف الرصػػيفيف  F.Oالت النفطيػة نػػوع و بػدأ العمػؿ بنقػػؿ الحمػ( *)

ية مػػع السػػيد كػػاظـ عبػػد الرسػػوؿ الشػػارقة اإلمػػاراتي برحمػػة مسػػتغرقة يومػػاف خػػبلؿ كػػؿ ثبلثػػيف يومػػًا. مقابمػػة شخصػػ
 .12/1/3112بتاريخ  ،البصرة ،شركة الناقبلت النفطية ،مدير القسـ الفني في وزارة النفط ،كابتف بحري ،جواد

حجـ جميع الفراغػات الداخميػة لمسػفينة مطروحػًا منيػا بعػض الفراغػات التػي ال  (GRTيقصد بالحموالت الكمية )( **)
تػػدر أرباحػػًا كأمػػاكف الطػػاقـ وفػػؽ مػػا نػػص بموجػػب االتفاقيػػة الدوليػػة لقيػػاس الحمػػوالت لعػػاـ حيػػث يمكػػف الحصػػوؿ 

باالعتمػاد  1،23-1،33= معامػؿ يتػراوح قيمتػو  k. حيث اف  GT=k*vمف خبلؿ القانوف التالي  GRTعمى 
عقػد نقػؿ  ،موزاف عمػي ،لممزيد ينظر: حسف 1901عمى حجـ السفينة الذي يساوي )حجـ البدف + حجـ اإلنشاء(

 .91ص ،3119 ،مصر ،اإلسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،البضائع بالحاويات
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ونتيجػػػػة إلػػػػى التطػػػػور الحاصػػػػؿ فػػػػي بنػػػػاء النػػػػاقبلت النفطيػػػػة أدى إلػػػػى ظيػػػػور مشػػػػكبلت عػػػػف 

 اسػػػػػػػتعماؿ المػػػػػػػوانئ والقنػػػػػػػوات والممػػػػػػػرات المبلحيػػػػػػػة الدوليػػػػػػػة كونيػػػػػػػا لػػػػػػػـ تسػػػػػػػتوعب عػػػػػػػددىا لسػػػػػػػعة 

حجميػػػػا ممػػػػا أدى إلػػػػى احتكػػػػار مػػػػوانئ محػػػػددة وتخصصػػػػية لمتعامػػػػؿ معيػػػػا كمػػػػا فػػػػي قنػػػػاة السػػػػويس 

(Spencer and Thamas, 1969,172) خػور  فػي )العائمػة النفطيػة( كمػا( *1)والمػوانئ الرحويػة

 عبد اهلل العراقي  لتصعيد الطاقات التصديرية.

 )األوع ة الامط ة( .سفف الح و  ت5
تعد سفف نقؿ الحاويػات مػف احػدث أنػواع السػفف المسػتعممة فػي عمميػة النقػؿ البحػري لجودتيػا 

الفاقػػد والتمػػؼ التػػي تمحػػؽ بالبضػػاعة أثنػػاء شػػحنيا االقتصػػادية وألىميتيػػا فػػي الوقػػت الحاضػػر لتقميػػؿ 
إذ تشػػكؿ عمميػػة اسػػتعماؿ سػػفف الحاويػػات مػػف الشػػروط األساسػػية لتطػػوير النقػػؿ المتعػػدد  ، وتفريغيػػا
وألىميتيػا فقػد أصػبحت سػفف الحاويػات مػف الوسػائؿ الرئيسػة فػي النقػؿ البحػري التػي حققػت  الوسائط

فسػػفف الحاويػػات تختمػػؼ مػػف . ( 112، 1991تكػػامبًل ممموسػػًا بػػيف النقػػؿ اإلقميمػػي والدولي)عبػػداهلل، 
حيػػث نوعيػػا، فمنيػػا سػػفف حاويػػات ثبلجػػة وأخػػرى المخصصػػة لنقػػؿ الحاويػػات المغمقػػة والمفتوحػػة مػػف 

فضبًل عف سػفف الحاويػات ذات النػوع المسػطح لسػيولة تحميػؿ ، وسفف الحاويات الصياريج األعمى 
وعمى الرغـ مف األىميػة االقتصػادية ليػذا  ، ذات الييكؿ المعدنيوتفريغ الحاويات الثابتة والمتحركة 

جػاـ النوع مف السفف ف ف العراؽ يعتمػد فػي اسػتقباؿ سػفف الحاويػات المحممػة بالبضػائع المختمفػة األح
وقػػدرتيا وسػػعتيا التحميميػػة مػػف الػػدوؿ العربيػػة واألجنبيػػة ممػػا يكمػػؼ (**3)واألنػػواع تبعػػًا لحجػػـ الحاويػػة

عػػػػادة شػػػػحنيا مػػػػرة أخػػػػرى باسػػػػتعماؿ الروافػػػػع القنطريػػػػة  العػػػػراؽ مبػػػػالغ إضػػػػافية لتحميميػػػػا وتفريغيػػػػا وا 
                                      

برميػػؿ يوميػػًا ويبمػػغ سػػعة البرميػػؿ الواحػػد بحسػػب القيػػاس البريطػػاني  191111مػػغ طاقاتيػػا اإلنتاجيػػة الضػػخ بػػػ تب ( *)
التي تضخ إلى الناقمة دجمة والفرات وشط العرب وبغداد العائدة لمناقبلت النفطيػة إلػى دولػة اإلمػارات لترًا، و  131

وزارة  ،لبحريػةمػدير قسػـ المبلحػة ا ،مقابمة شخصية مع الكابتف البحري السيد سػعود عبػد السػبلـالعربية المتحدة. 
 .11/1/3112الشؤوف البحرية بتاريخ  ،الشركة العامة لموانئ العراؽ ،النقؿ

عقد نقؿ  ،سوزاف عمي ،قدمًا لممزيد ينظر: حسيف 21قدمًا واألخرى  31ىنالؾ نوعاف مف الحاويات فمنيا سعة  (**)
 .29ص ،3112 ،مصر ،القاىرة ،دار الجامعة الجديدة ،البضائع بالحاويات
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(Gantryالمثبتة بالسفينة حيث يستعمؿ أذرع لبلتصاؿ بيف السفينة والرصيؼ وبػا ) لعكس إذا كانػت

(. وألىميتيػػا فقػػد أصػػبح فػػي الوقػػت 109، 3111الحاويػػة موضػػوعة عمػػى ىياكػػؿ مدولبػػة )العطيػػر، 
الحاضر شركات متخصصة تدير العمؿ في ىذا المجاؿ مما يكمؼ العراؽ مبالغ سواء في خزنيػا أـ 

السػػػفف الناقمػػػة بالنقػػػؿ البحػػػري العراقػػػي عمػػػى إبػػػراـ مػػػذكرة التفػػػاىـ مػػػع  ، ممػػػا حػػػدا(*1)إعػػػادة شػػػحنيا
لمحاويػػات القادمػػة إلػػى مينػػاء أـ قصػػر فػػي اسػػتخداـ الروافػػع المثبتػػة عمػػى السػػفينة فػػي تفريػػغ حمولتيػػا 
عطاءىػػػا األوليػػػة فػػػي اإلرسػػػاء والمغػػػادرة، الرتفػػػاع تكاليفيػػػا، ويرجػػػع ذلػػػؾ إلػػػى أف العػػػراؽ ال يمتمػػػؾ  وا 

 .(**3)ضمف منظومة النقؿ البحري إلى مثؿ ىذا النوع مف السفف

 (  RORO) ف الدحرجة سف -3
تعػػد سػػفف الدحرجػػة مػػف أحػػدث أنػػواع السػػفف وأكثرىػػا تطػػورًا، ألىميتيػػا فػػي نقػػؿ البضػػائع     

       المشػػػػػحونة بواسػػػػػطة العربػػػػػات وشػػػػػحف السػػػػػيارات بمختمػػػػػؼ األنػػػػػواع واألحجػػػػػاـ ممػػػػػا يجعػػػػػؿ عمميػػػػػة 
 ،وىػػذا يزيػػد مػػف إنتاجيػػة السػػفينة والمينػػاء عمػػى حػػد سػػواء)حبيب وطعمػػاس ،تحميميػػا وتفريغيػػا أسػػرع

       ( ***2)العائػػػدة إلػػػػى النقػػػػؿ البحػػػػري العراقػػػػي RORO( حيػػػث بمػػػػغ عػػػػدد سػػػػفف الدحرجػػػػة 1919،129
ألػؼ/طف. أمػا فػي الوقػت الحاضػر فيمتمػؾ (  11191 ) ثبلثة سفف لمدحرجة بحمولة إجماليػة بمغػت

ة واحدة لمدحرجة ومستعممة في نقؿ اإلدالء البحرييف إلى المػوانئ النفطيػة النقؿ البحري العراقي سفين
لعػػػدـ صػػػبلحية اسػػػتعماليا فػػػي نقػػػؿ البضػػػائع إلػػػى الػػػدوؿ المجػػػاورة، لقػػػدميا وتآكػػػؿ بػػػدنيا وال جػػػدوى 

 اقتصادية مف تصميحيا.

                                      
 311قػػدمًا بكمفػػة  21دوالرًا و 191قػػدمًا بػػػ  31بمػػغ كمفػػة تحميػػؿ وشػػحف الحاويػػة )إعػػادة تصػػديرىا( ذات حجػػـ ت( *)

دوالرًا. لممزيػػد ينظػػر إلػػى: محسػػف، مصػػطفى فيػػد، المشػػاكؿ التػػي تواجػػو المػػوانئ البحريػػة، رسػػالة ماجسػػتير، كميػػة 
 .193، ص3119اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، 

مديريػة مينػاء أـ قصػر بتػاريخ  –مقابمة شخصية مع مدير شعبة التفريغ والشحف، الشػركة العامػة لمػوانئ العػراؽ  (**)
9/2/3112. 

اإليرانيػػة( وحػػرب  -بيعػػت كسػػكراب وتػػدمير بعػػض منيػػا بصػػورة كاممػػة بسػػبب حػػرب الخمػػيج األولػػى )العراقيػػة  (***)
الشػػػركة  ،لممزيػػػد ينظػػػر: وزارة النقػػػؿ 3119ي عػػػاـ (، ولتوقفيػػػا الطويػػػؿ بيعػػػت فػػػ1991-1991الخمػػػيج الثانيػػػة )

 ص ببل. ،3112 ،التقرير الفني ،الشعبة الفنية ،قسـ التخطيط ،بغداد ،العامة لمنقؿ البحري العراقي
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 )الطة ؿ( سفف الةمت -4

بعد تغميفيا (*1)فوؽ الطباؿتتمثؿ ىذه النوع مف السفف تمؾ المخصصة لنقؿ البضائع المحممة 
ومناولتيػػا ليسػػيؿ رفعيػػا بواسػػطة الرافعػػات الشػػوكية المخصصػػة ليػػا وال يػػتـ تفريغيػػا إال عنػػد وصػػولو 

وتصػػػنع مػػػف مػػػػادة الخشػػػب أو الببلسػػػتؾ وفػػػػؽ  ىػػػػذا النػػػوع بالنقػػػؿ المختػػػػرؽإلػػػى المسػػػتيمؾ ويسػػػمى 
ف األخػػرى، كونيػػا ال القياسػػات الخاصػػة وتتصػػؼ ىػػذا النػػوع مػػف السػػفف بخصػػائص تميزىػػا عػػف السػػف

تحتػػاج إلػػى اسػػتثمارات ضػػخمة لمتييئػػة والتعػػديؿ السػػفف التقميديػػة إلػػى السػػفف الطبػػاؿ وال تحتػػاج إلػػى 
شركات مخصصة لتفريغيا مقارنًة بسػفف الحاويػات إذ تػتبلءـ مػع جميػع أنػواع وأنمػاط النقػؿ األخػرى 

( وال يمتمػػؾ 130 ،1910،وتقميػػؿ المػػدة المسػػتغرقة لفحصػػيا، ومػػف احتماليػػة تعرضػػيا لمتمؼ)رسػػوؿ
 النقؿ البحري العراقي ضمف أسطولو التجاري مثؿ ىذا النوع مف السفف.

 سفف الح مالت المشتركة  -5
واالسػػمنت  تتضػػمف ىػػذا النػػوع مػػف السػػفف المخصصػػة لنقػػؿ البضػػائع الجافػػة كػػالقمح والسػػكر

السػائمة السػتغبلؿ فراغػات السػفينة لمحصػوؿ  ونقؿ السوائؿ النباتية والحيوانيػة والغػازات والحديد الخاـ
البضػائع مباشػرة داخػؿ عنابرىػا المقسػمة  تـ شحفي( TIR , 2007, 28عمى الوفرات الحجـ الكبير)

 . فظة عمى اتزانيا خبلؿ اإلبحارطوليًا وعرضيًا لممحا

 سفف الرك ب)المس قر ف( - 6
حيػث تتميػز  ،واألمتعػة الشخصػية معػاً يختص ىذا النوع مف السفف بنقؿ المسػافريف والبضػائع 

فقد ، بانتظاـ خطوطيا وسرعتيا التي تفوؽ سرعة السفف األخرى والتزاميا بمواعيد المغادرة والوصوؿ
 110بمػػغ عػػػدد السػػػفف القادمػػػة إلػػػى مػػػوانئ العػػػراؽ التجاريػػػة والسػػػيما مينػػػاء أـ قصػػػر الشػػػمالي بنحػػػو 

 .(**3)3111-3113لممدة طف (  3119911 ) سفينة بحموالت إجمالية بمغت
 

                                      
يستعمؿ ىذا النوع مف السفف حسب الطمب مف قبػؿ الوكيػؿ أو الناقػؿ لمحفػاظ عمػى نػوع البضػاعة المشػحونة خػبلؿ عمميػات ( *)

، دار الشػػؤوف 1يػػا. لممزيػػد ينظػػر إلػػى: العنبكػػي، مجيػػد حميػػد وعبػػد الوىػػاب نجػػـ، المعجػػـ البحػػري التجػػاري طشػػحنيا وتفريغ
 .312، ص1911الثقافية لمنشر والطباعة، بغداد، العراؽ، ، 

بحػرًا بواسػطة يعتمد العراؽ في نقؿ المسافريف بحرًا عمى العقود المبرمة مع شػركة النقػؿ البحػري اإلمػاراتي بنقػؿ المسػافريف ( **)
سػػفينة جبػػؿ عمػػي ومػػردؼ اإلماراتيػػة، حيػػث تتوقػػؼ عمميػػة نقػػؿ المسػػافريف بحػػرًا بعػػد تأىيػػؿ المػػدرج الجػػوي لمطػػار البصػػرة 

 .12/3/3112مقابمة شخصية مع رباف أعالي البحار، فاضؿ عبد عمي، بتاريخ  3111الدولي عاـ
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 ثاىًٔا: حصب ىظاو الرحل٘

ىنػػاؾ تبػػايف واضػػح فػػي انتظػػاـ سػػيرىا ممػػا لػػو تػػأثير عمػػى أسػػاليب إدارة عمػػؿ السػػفف وتكػػاليؼ 
تشغيميا وطريقة التعامؿ مع إدارة الموانئ والتسييبلت المراد توفرىا وتقديميا مف الموانئ لكؿ صنؼ 

لػػذا يمكػف تقسػيميا إلػػى نػوعيف أساسػػييف  ،(Unctad, 2004, 11-12مػف ىػذا النػػوع مػف السػفف)
 وكاالتي:

 .السفف الجوالة 0
ىػي سػفف التػي ال تتقيػد بجػدوؿ أو خػط يحػدد سػيرىا فػي اإلبحػار وغيػر ممزمػة بػأجور الشػػحف 
المحػددة إذ يحػدد أجورىػا حسػب قػوة العػرض والطمػب وتتصػؼ بكونيػا صػغيرة الحجػـ وليسػت ب تقػاف 

  حريػػػػة الحركػػػػة وذات سػػػػرعة بطيئػػػػةىػػػػذا النػػػػوع مػػػػف السػػػػفف بالمرونػػػػة و السػػػػفف النظاميػػػػة. لػػػػذا يتميػػػػز 
وتسػػػػتعمؿ فػػػػي جميػػػػع البمػػػػداف فػػػػي نقػػػػؿ البضػػػػائع المتجانسػػػػة المنخفضػػػػة القيمػػػػة كػػػػالحبوب والفحػػػػـ 

(  11111-11111) فضػػبًل عػػف نقػػؿ البضػػائع السػائمة التػػي تتػػراوح حمولتيػػا مػػا بػػيف  ، واألخشػاب
ويكػوف الجيػاز الموجػة لمسػفينة  دلػة مػف حيػث حجميػاالمعت . لذا تعد مػف وسػائؿ النقػؿ(*1)طف/ساكف

عادًة عمى طبيعة اإلنتػاج االقتصػادي فػي العػالـ ومواسػمو السػيما اإلنتػاج الزراعػي ممػا يعمػؿ مػبّلؾ 
السفف مف خبلؿ الوكبلء بترتيب عممية التأجير بحيث يقمؿ مف رحػبلت السػفينة وىػي فارغػة وعنػدما 

 المتبعػػة مينػاء آلخػر فػ نيـ يأخػػذوف بنظػر االعتبػار اإلمكانيػات يعػرض عمػييـ نقػؿ شػحنة معينػػة مػف
، لكػف ال يتحقػؽ فػي معظػـ األوقػات بفعػؿ  الوصوؿ أو ميناء قريب منػولنقؿ شحنة أخرى مف ميناء 

-21 ) حيػث تقضػي مػا بػػيف، ( 31 ،3111 ،عػدـ التػوازف فػي اتجاىػات التجػارة العالمية)الحسػيني
ة  فمعظػػـ المػػوانئ تميػػؿ نسػػبيًا إلػػى التخصػػص مػػف حيػػث % مػػف زمػػف اإلبحػػار مػػف دوف شػػحن( 21

تعامميػػا مػػع تمػػؾ السػػفف فاغمبيػػا يمكػػف اسػػتقباؿ ىػػذا الصػػنؼ مػػف السػػفف لمرونتيػػا ولعػػدىا مػػف السػػفف 

                                      
المتػػري وتمثػػؿ حمولتيػػا الفػػرؽ بػػيف وزف المػػاء الػػذي وزف السػػفينة وىػػي فارغػػة ووزنيػػا وىػػي محممػػة وتقػػاس بػػالطف ( *)

تزيحػػو وىػػي محممػػة تحمػػيبًل كػػامبًل ووزنيػػا وىػػي فارغػػة حيػػث تختمػػؼ حموالتيػػا اختبلفػػًا طفيفػػًا بػػيف فصػػمي الشػػتاء 
والصيؼ، إذ يتيح التعامؿ معيا قانونيًا في الموانئ. لممزيد ينظر: الشريؼ، حسف، شحف وتفريػغ السػفف األصػوؿ 

 .309-300، ص1919فنية، نشأة المعارؼ ، اإلسكندرية، والقواعد ال
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)رصػيؼ السػايمو( إلػى مينػاء  كالسفف الناقمػة لمحبػوب مػف مينػاء أـ قصػر ،الشائعة مبلحيًا في البحر

والسػػػفف الناقمػػػة  ،ألػػػؼ/طف( 1911 )  بحمولػػػة إجماليػػػة(  1 ) الجبيمة)سػػايمو البصػػػرة( والبػػػالغ عػػػدده
وخرمشػػػير إلػػػى مينػػػاء أبػػػو فمػػػوس بحمولػػػة تتػػػراوح مػػػا بػػػيف  لمخضػػػروات والفواكػػػو مػػػف مينػػػائي عبػػػاداف

 .(*1)( عقدة9-0( طف وسرعة تتراوح ما بيف )391-211)
مػػف حيػػث وفػػي السػػنوات األخيػػرة تػػـ االعتمػػاد عمػػى ىػػذه السػػفف، كونيػػا تقػػدـ خػػدمات أفضػػؿ 

سػػرعة التحميػػؿ والتفريػػغ، فضػػبًل عػػػف سػػبلمة الشػػحنة مػػف التمػػؼ ممػػػا سػػاعد فػػي رسػػوىا فػػي مػػػوانئ 
 (.139، 3110الخطوط المنتظمة )رياض، 

 .السفف الاظ م ة)الخط ة(5
ترداد مػوانئ محػددة ضػمف أوقػات التي ؿ بانتظاـ وفقًا لخط إبحار معيف وىي السفف التي تعم
لغرض الزيػادة فػي البضػائع المصػنعة فػي  لجدوؿ اإلبحار المثبت مسبقاً  محددة وتواريخ معمومة تبعاً 

فضػػبًل عػػف رغبػػة أصػػحاب الصػػناعات فػػي انتظػػاـ ، التجػػارة الدوليػػة واتسػػاع رقعػػة األسػػواؽ العالميػػة 
مما أدى إلػى ، زمنية ووقت محدد متفؽ عميو مسبقًا  مدةتوزيع إنتاجيـ وضبط أوقات التسميـ خبلؿ 

تجػػارة الخطػػػوط المنتظمػػػة لتمبيػػة الرغبػػػات التػػي يتعػػػذر عػػف تمبيتيػػػا بالسػػػفف  ظيػػور مػػػا يسػػمى حركػػػة
عمػى الػرغـ مػف النجػاح األخيػر فػي مجػاؿ نقػؿ المػواد األوليػة لمصػناعات خػبلؿ فتػرة النمػو  . الجوالة

ونظرًا لذلؾ قد نشأت العديد مػف شػركات الخطػوط المنتظمػة التػي  ،الصناعي في القرف التاسع عشر
عمميػػات اإلبحػػار بمػػا يضػػمف التػػردد المنػػتظـ إلػػى مػػوانئ معينػػة ممػػا شػػجع ىػػذه  عممػػت عمػػى تنظػػيـ

)حيػاة .الشركات إلى السعي فػي تطورىػا المسػتمر بمػا يتناسػب مػع طبيعػة وأنػواع البضػائع المشػحونة
3112،39  . )  

سػػاعد ذلػػؾ سػػمطات المػػوانئ عمػػى تطػػور خػػدماتيا بمػػا ينسػػجـ ويػػتبلءـ معيػػا، وىػػذا النػػوع مػػف 
بحارىػػػػػا لمسػػػػػافات قصػػػػػيرة السػػػػػفف يبحػػػػػر                   ،ضػػػػػمف الخطػػػػػوط المبلحيػػػػػة القصػػػػػيرة، لصػػػػػغر حجميػػػػػا وا 

إذ يستغرؽ الجزء األكبر مف وقت الرحمة المتراكية في الموانئ والتي يعتمد أو يتوقؼ كفاءتيا بدرجة 

                                      
 3112/ 11/9مقابمة شخصية مع رئيس الميندسيف البحري ابراىيـ عيسى ابراىيـ، قسـ الشؤوف البحرية بتاريخ ( *)
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كمػػا ىػػو (*1)(99 ،1999 ،أسػػاس عمػػى كفػػاءة الخػػدمات والتسػػييبلت المقدمػػة مػػف الموانئ)الموسػػوي

وبيمشػػير( ومينػػاء أبػػي  الحػػاؿ بالنسػػبة لمخػػط المبلحػػي الواقػػع مػػا بػػيف المػػوانئ اإليرانيػػة)ميناء عبػػاداف
 فموس المستعمؿ في نقؿ المواد الغذائية السريعة التمؼ.

بعػػػد االسػػػتعراض العػػػاـ ألنػػػواع السػػػفف التجاريػػػة العالميػػػة وأنواعيػػػا المختمفػػػة فػػػ ف قطػػػاع النقػػػؿ 
فػي كمػا ذكػر سػابقا  3112سػفف لعػاـ (  0 ) أسطواًل تجاريًا بحريًا وصؿ إلػىالبحري العراقي يمتمؾ 

 .  32، ص (0جدوؿ)
كمػػػػا نجػػػػد أف أسػػػػطولنا التجػػػػاري يشػػػػيد تنوعػػػػًا بسػػػػيطًا بالمقارنػػػػة مػػػػع الػػػػدوؿ المجػػػػاورة، بسػػػػبب 

 .3112الظروؼ السياسية واالقتصادية التي مر بيا البمد قبؿ عاـ 
 

 العراقٔ٘:الطرم املالحٔ٘ ىًٔا ثا
 ،يعد الطريؽ مف أىـ عناصر نظاـ النقػؿ البحػري فبواسػطتو يػتـ تجميػع ونقػؿ البضػائع عبرىػا

يابية وصػػػوؿ وصػػػواًل إلػػػى مػػػوانئ العػػػراؽ التجاريػػػة وألىميتيػػػا فػػػي الحركػػػة التجاريػػػة وتعامبلتيػػػا وانسػػػ
بط كثافػػة الخطػػوط المنتظمػػة طرقػػًا منتظمػػة تػػرت(**3)وتتبػػع السػػفف العاممػػة عمػػى البضػػائع مػػف خبلليػػا

 (.1999،192 ،قمة واألعورلية بحجـ الحموالت المنقولة)أبو حركة السفف عمى الخطوط البحر 
وتفضػػؿ السػػفف إتبػػاع طػػرؽ مبلحيػػة طويمػػة بمقابػػؿ التعامػػؿ مػػع مػػوانئ ذات كفػػاءة عاليػػة مػػف 

 حيث التجييزات والخدمات والتسييبلت المقدمة بما يضمف عامؿ السرعة المتبع في عمميات التفريغ

والشػػحف  حيػػث يعتمػػد نمػػط السػػفف وتكػػرار مرورىػػا عمػػى ىػػذه الخطػػوط عمػػى عوامػػؿ طبيعيػػة وبشػػرية 

يقسػػـ العػػراؽ بصػػورة عمميػػة إلػػى ثػػبلث منػػاطؽ .  ( والقنػػوات والممػػرات البحريػػة)السياسػػية والقانونيػػة

مبلحيػػة بحريػػة ىػػي: مسػػار البحػػر األبػػيض المتوسػػط عػػف طريػػؽ مػػوانئ سػػوريا وتركيػػا ومسػػار البحػػر 
                                      

اإليرانيػة السػتقباؿ المسػافريف )زوار  مستشفى التعميمي كمرسى لرسو سفينة الرانيػةليستعمؿ رصيؼ جوؾ المقابؿ ( *)
القسػـ  ،البصػرة ،النقػؿ النيػري ،الشػركة العامػة لمنقػؿ البحػري العراقػي ،العتبات المقدسة( لممزيد ينظػر: وزارة النقػؿ

 .13ص ،3112 ،الموقؼ اليومي لمسفف القادمة ،الفني

 ،احمػػػد عبػػػد المنصػػػؼ ،د ينظػػػر محمػػػودباسػػػتثناء السػػػفف الجوالػػػة حيػػػث تتبػػػع طرقػػػًا بحريػػػة غيػػػر منتظمػػػة. لممزيػػػ( **)
 .0ص ،3111 ،مصر ،اإلسكندرية -المعمورة  ،مؤسسة رؤية ،1ط ،اقتصاديات وسياسيات النقؿ البحري
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حمر عف طريؽ ميناء العقبة األردني ومسار خور عبد اهلل ومنو إلى الموانئ العراقية الواقعة عمى األ

حيػػػث بمغػػػت نسػػػبة المسػػػارات المػػػذكورة مػػػف حيػػػث حجػػػـ البضػػػائع  ،(  2خريطػػػة )  الخمػػػيج العربػػػي

عمػػى التػػوالي خػػبلؿ المػػدة ( % 91 -% 21 -% 31 ) المختمفػػة المنقولػػة بواسػػطة الحاويػػات بنحػػو

إذ إف مسػػػػارات التجػػػػارة الدوليػػػػة العراقيػػػػة الثبلثػػػػة مرتبطة)اتصػػػػاؿ( مػػػػع ممػػػػرات  3112-3119مػػػػف 

أمػا السػاحؿ الشػرقي لمواليػػات المتحػدة فػي المػوانئ المدرجػػة  . الغػرب الػذي يخػدـ أسػػيا وأوربػا-الشػرؽ

 والتي يكمف تمخيص أىـ مساراتيا )طرقيا( البحرية بما يمي:

 وسط مس ر طر ؽ الةحر األة ض المت أواًل:

يعد ىذا المسار مف أىـ المسػارات البحريػة، الحتوائػو عمػى سػبع خطػوط مبلحيػة دوليػة نتيجػة 

كـ عف ( 1011) والذي يصؿ بميناء مرسيف التركي والذي يبعد إطبللة الدوؿ األوربية عمى سواحمو

التجاريػػة المػػوانئ كػػـ عػػف (  1211) ومينػػاء البلذقيػػة السػػوري الػػذي يبعػػد  المػػوانئ التجاريػػة العراقيػػة 

حيػػػث يػػػتـ نقػػػؿ البضػػػائع مػػػف البمػػػداف المختمفػػػة إلػػػى المػػػوانئ الرئيسػػػي فػػػي البحػػػر األبػػػيض  العراقيػػػة

،ويعػد ىػذا المسػار مػف أىػـ مسػارات المبلحػة البحريػة، المتػداد  ط والذي يصؿ الشرؽ بػالغربالمتوس

إلػى األسػواؽ  أنابيب النفط العراقي والسعودي إلى موانئ البحػر األبػيض المتوسػط ومػف ثػـ تصػديرىا

 ( .339 ،1919 ،العالمية)طعماس وحبيب

 ث ا ً : مس ر الةحر األحمر

يعد ىذا الطريؽ مف المسارات البحرية المنتظمة الذي يتصؿ بميناء العقبة األردني الذي يبعػد 

، إذ ينقػػؿ بضػػائع الحاويػػات مػػف خبللػػو بواسػػطة السػػفف عػػف المػػوانئ التجاريػػة العراقيػػة كػػـ ( 1019)

لمخطػوط المنتظمػة وتعمػؿ ضػمف ىػذا المسػار الػذي يػربط الممػرات البحريػة اآلسػيوية بػالبحر المتبعة 

 (. 332 ،1992 ،األحمر)عبده
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 ث لثً : مس ر خور عةد اهلل العرارس 

كػػـ عػػف بغػػداد فيػػتـ نقػػؿ البضػػائع بػػاختبلؼ أنواعيػػا وأحجاميػػا مػػف ( 991 ) يبعػػد ىػػذا المسػػار
المػػوانئ الرئيسػػة فػػي الخمػػيج العربػػي كمينػػاء دبػػي وخػػور فكػػاف التػػي تخػػدـ الممػػرات التػػي تػػربط آسػػيا 
بالخميج العربي وممرات آسيا وأوربا، حيث تـ ترميـ الممرات والمسارات والقنوات المؤديػة إلػى مػوانئ 

ف البضػائع التػي إرتفاع في حجـ البضائع والتي تتـ مناولتيا فػي المػوانئ العراقيػة،العراؽ التجارية اال
يتـ نقميا عبر الموانئ في سوريا واألردف والكويت واإلمػارات العربيػة المتحػدة، ومػف ثػـ نقميػا بػرًا إلػى 

إلػػػى حفػػػر وتعميػػػؽ المسػػػار  مخػػػازف العػػػراؽ التجاريػػػة فاسػػػتدعت بػػػذلؾ شػػػركة النقػػػؿ البحػػػري العراقػػػي
واسطة مشاريع الترميـ لمموانئ بيػدؼ تفػادي نفقػات النقػؿ البػري المرتفعػة واإلجػراءات المعقػدة عمػى ب

الحدود الوطنية مف حيث األىمية االقتصادية باإلمكاف الترويج ليذه المسارات بطريقة متزنة وبشكؿ 
والػػى  جيػػد مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ ميػػزات معينػػة فػػي اقتصػػاد النقػػؿ مػػف اجػػؿ توسػػع النقػػؿ البحػػري مػػف

تػي تسػمكيا السػفف ( ومف أىـ الخطوط)الطرؽ( المبلحية المنتظمػة ال90 ،3119 ،العراؽ)المشيداني
 خدـ موانئ الخميج العربي وكما يأتي:تالمنتظمة والتي 

 أوربا)ال يتـ زيارة الميناء إال في طريؽ العودة مف أوربا إلى آسيا(. –.آسيا 1
 بحر األبيض المتوسط.ال -البحر األحمر-الخميج العربي -.آسيا3
 البحر األحمر. -الخميج العربي -.آسيا2
 الخميج العربي فضبًل عف السفف الموجودة في الخميج العربي.-جنوب آسيا -.جنوب شرؽ آسيا2

التػػي تبمػػغ  Post-panamaxضػػمف ىػػذه المسػػارات البحريػػة )الطػػرؽ( فػػ ف السػػفف مػػف نػػوع 
قػػػدـ التػػػي تػػػـ (  31 ) حاويػػػة ذات سػػػعة( 2111)طػػػف بمػػػا يسػػػاوي (  91111)طاقتيػػػا اإلجماليػػػة 

 1111) حيػث يػتـ اسػتعماؿ السػفف ذات الحجػـ المتوسػط بطاقػة(  3-1) تشغيميا ضمف المسػارات 
أف ىػذه السػفف (  2-2 )قدـ ذات المسارات المتوسطة  31بما يساوي حاوية بسعة ( طف 2111 –

تبحػػر بمػػوازاة المسػػارات)الطرؽ( ذات المسػػافات البعيػػدة تتوقػػؼ فػػي بعػػض المػػوانئ اإلماراتيػػة كمينػػاء 
جبؿ عمي وميناء خور فكاف، حيػث يػتـ نقػؿ البضػائع التػي تنقػؿ إلػى دوؿ أخػرى فػي الخمػيج العربػي 

خرى فػي الخمػيج بواسطة سفف فرعية أخرى متوسطة وصغيرة الحجـ فضبًل عف وجود موانئ فرعية أ
العربػػي كمينػػاء الشػػويخ والشػػعيبة الكػػويتي ومينػػاء الػػدماـ والجبيػػؿ السػػعودي ومينػػاء البحػػريف التجػػاري 
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أمػػػا فػػػي الوقػػػت  ،ومينػػػاء الدوحػػػة القطػػػري التجػػػاري ومينػػػاء بنػػػدر الخمينػػػي والشػػػاىد الرجػػػائي اإليرانػػػي

عراقيػة المػوانئ الومنػو إلػى الحالي يستعمؿ مساراف )طريقاف( منفصبلف لموصوؿ إلى الخميج العربػي 
(  3112،12) الوكالػػة اليابانيػػة لمتعػػاوف الػػدولي ،  عػػف طريػػؽ مسػػار خػػور عبػػداهلل المبلحػػي وىمػػا

 (9.خريطة )
. مسػار نيػػر شػط العػػرب: يسػتعمؿ مسػػار نيػر شػػط العػرب وىػػو التقػاء نيػػري دجمػة والفػػرات بطػػوؿ 1

 كـ ويتكوف مف ثبلثة مسارات رئيسة:122
الواقعػة عنػد مػدخؿ القنػاة فػي الخمػيج (  1 ) ه مصب النير بيف العوامة رقػـكـ باتجا20بطوؿ -أ

 العربي وميناء الفاو.
 فموس. كـ في وسط النير بيف ميناء الفاو وميناء أبي(  11 ) بطوؿ-ب
كـ باتجاه منبع النير بيف ميناء أبي فموس وميناء المعقؿ فالجزء الذي يبمػغ طولػو 39بطوؿ  -جػ

 وميناء أبي فموس الحدود الوطنية مع الجميورية  اإلسبلمية في إيراف.كـ بيف مدخؿ  111
.مسػػار)طريؽ( خػػور عبػػداهلل: يحتػػوي ىػػذا المسػػار عمػػى ثبلثػػة أجػػزاء، كقنػػاة خػػور عبػػداهلل، قنػػاة أـ 3

 كػػـ الػػذي ينتيػػي عنػػد خػػور(  112 ) قصػػر ومنػػو إلػػى قنػػاة خػػور الزبيػػر والبػػالغ طولػػو اإلجمػػالي
 ( 1الزبير جدوؿ)

 (8جدوؿ)
 مس رات )الطرؽ( الةحر ة لماقؿ الةحري العرارس

 المقطع الةحري القا ة المالح ة
 )كـ( أةع د المس رات

 ارؿ األعم ؽ)ـ(
 العرض الطوؿ 

 901-805 511 6107 (55-0العوامة ررـ) خور عةداهلل

 0100-7001 511 5500 م ا ا أـ رةر الشم لس-55العوامة ررـ  أـ رةر

 0000-903 3510511 0706 الزة ر م ا ا خور-أـ رةرم ا ا  خور الزة ر

 مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى:مةدر : ال
 .  3112فؾ البحري، ر وزارة النقؿ الشركة العامة لموانئ العراؽ، قسـ الحفر، شعبة المسح والكارتوك -
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  المواائ الةحر ةث لثً : 
 Porta( ويعود أصميا إلى الكممة البلتينيػة Gate wayكممة ميناء تعني البوابة أو المدخؿ )

، ويعد النافذة التي تطؿ الدولة مف خبلؿ عبلقاتيا التجارية مع الدوؿ العربية واألجنبية حيػث عػرؼ 
بأنػػو الموقػػع المجيػػز بكافػػة التجييػػزات، التفريػػغ وشػػحف البضػػائع والسػػمع والػػذي يحتػػوي عمػػى أرصػػفة 

وكيات ذات أعماؽ مناسبة ومخازف وساحات تكديس وساحات تبادؿ البضػائع ومجيػزة برافعػات والشػ
يعرؼ بأنو المنطقة كما المختمفة األحجاـ التي تناسب مع السفف وأنواعيا وحجـ البضائع المنقولة  و 

 التػػػػػي تقػػػػػدـ أنمػػػػػاط الخػػػػػدمات النقميػػػػػة المتعػػػػػدد الوسػػػػػائط إلػػػػػى السػػػػػفف بػػػػػاختبلؼ أنواعيػػػػػا وأحجاميػػػػػا
(Clark,David and Alejandro,2004, 420) تجػارة فالمينػاء الموقػع الػذي تبػدأ منػو خدمػة ال

والنقػػؿ البحػػري وتنتيػػي إلييػػا وتقػػاـ لخدمػػة الظييػػر والدولػػة كميػػا بسػػبب التسػػييبلت والخػػدمات التػػي 
( ويعػػد المينػػاء حمقػػة وصػػؿ بػػيف النقػػؿ البحػػري والبػػري والمعتمػػدة عمػػى 113 ،3111 ،تقدميا)رسػػوؿ

ليػػو خػػبلؿ فتػػرة زمنيػػة  ،معينة)الشػػيف قػػدراتيا الفعميػػة فػػي مناولػػة البضػػائع المسػػتوردة والمصػػدرة منػػو وا 
( وتعرؼ عمى إنيا الموقع السفف الموجودة عمى امتداد السواحؿ البحرية والنيرية التي 129 ،3119

تضـ عددًا مف األرصفة لتمكنيا مف رسو السفف لمتحميؿ والتفريغ دوف صػعوبات مػف خػبلؿ رافعػات 
لكػػف مفيػػـو المينػػاء   ومعػػدات المناولػػة ذات األذرع الطويمػػة لتمكنيػػا مػػف الحركػػة باتجاىػػات مختمفػػة

وكبلىما عنصراف متكامبلف في عممية النقؿ البحري وبذلؾ يكوف الميناء  (*1)اشمؿ مف مفيوـ المرفأ
فالمينػػاء يتػػألؼ مػػف   عبػارة عػػف مػػا يقػػوـ بػػو اإلنسػاف فػػي المرفػػأ لجعمػػو صػػالحًا لرسػو السػػفف التجاريػػة

أي مينػػاء فػػي العػػالـ البػػد أف يضػػـ مرفػػأ سػػواء طبيعيػػًا أـ صػػناعيًا،  فإ،النطػػاؽ الػػذي يحتضػػف المرفػػأ
،ويضػػػـ المينػػػاء كػػػؿ  فمػػػيس مػػػف الضػػػروري إف يصػػػمح كػػػؿ نطػػػاؽ بحػػػري مرفػػػأ لتشػػػييد المينػػػاء حولػػػو

التسػػػييبلت والخػػػدمات المقدمػػػة إلػػػى حركػػػة السػػػفف مػػػف أرصػػػفة بحريػػػة ومعػػػدات والرافعػػػات المختمفػػػة 
فضػػػػبًل عػػػػف ، ميػػػػة التفريػػػػغ والشػػػػحف والمخػػػػازف والمسػػػػتودعات األنػػػػواع واألحجػػػػاـ المسػػػػتعممة فػػػػي عم

الخدمات البحرية كاإلرشػاد والقطػر فػالموانئ تعػد مػف أىػـ عناصػر النقػؿ البحػري حيػث تمثػؿ المنافػذ 
المجيزة بكافة التسييبلت التي تقدميا لمسفف مف جيػة والتسػييبلت البريػة لوسػائط النقػؿ األخػرى مػف 

                                      
ىيأتػػو عوامػػؿ جيولوجيػػة وطبوغرافيػػة  (Molesموضػػع سػػاحمي طبيعػػي أو صػػناعي يػػتـ إنشػػاؤه كحػػواجز لؤلمػػواج )( *)

باؿ السفف ورسوىا، لشحنيا وتفريغيا، فالمرفأ الواجية البحريػة لميابسػة وجغرافية طبيعية ويكوف ىادئًا وعميقًا الستق
دار النيضػػة  3دراسػػات مػػف جغرافيػػة لنقػػؿ، ط ،أحمػػد حبيػػب ،والتػػي تصػػمح إلنشػػاء المينػػاء لممزيػػد ينظػػر: رسػػوؿ

 .3111العربية، بيروت 
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لموانئ التجاريػػة تختمػػؼ مػػف مينػػاء آلخػػر تبعػػًا لؤلجيػػاؿ حيػػث ( فػػا192 ،1993 ،جيػػة أخرى)عػػوض
لكؿ جيؿ لو سماتو الخاصة التي تعكس طبيعة البيئة التنظيمية والتكنولوجيا لكؿ جيؿ ويمكف تقسيـ 

 يأتي: كما و لؤلجياؿ الموانئ طبقاً 
 .مواائ الج ؿ األوؿ 0

ا قبميػػا انحصػػر فػػي تػػداوؿ بػػدأ ىػػذا النػػوع مػػف المػػوانئ فػػي السػػتينيات مػػف القػػرف العشػػريف ومػػ
البضائع المستوردة والمصدرة باسػتعماؿ األسػاليب التقميديػة وكثيفػة العمػؿ فضػبًل عػف الخػزف المؤقػت 

 .(European,2008,6-8)وتقديـ الخدمات المبلحية البسيطة كالتمويف والقطر واإلرشاد

  .مواائ الج ؿ الث اس5
ظيػػػر ىػػػذا النػػػوع فػػػي سػػػتينيات القػػػرف الماضػػػي بعػػػد اف امتػػػد نشػػػاط المػػػوانئ ليشػػػمؿ أعمػػػاؿ 

فضػػػػبًل عػػػػف الخػػػػدمات التجاريػػػػة والصػػػػناعية كالصػػػػناعات التحويميػػػػة والتعبئػػػػة ، الخػػػػدمات التجاريػػػػة 
رقعتيػػا إلػػى منػػاطؽ الظييػػر لتمبيػػة وتغطيػػة االحتياجػػات التصػػنيعية  الممتػػدة واألعمػػاؿ التصػػنيعية و

 ،لبتروكيمياويات وتكريػر والمعػادف الثقيمػة والسػيما المعامػؿ التصػنيعية كالحديػد والصػمبكصناعات ا
توسػػػعية مبنيػػػة عمػػػى التطػػػور فػػػي دور المينػػػاء وقدرتػػػو  اسػػػتراتيجيةحيػػػث تتسػػػـ ىػػػذه المػػػوانئ بسياسػػػة 

اإلداريػػػة باعتبػػػاره مركػػػزًا صػػػناعيًا وتجاريػػػًا فػػػي وقػػػت واحػػػد ممػػػا ّوسػػػع نطػػػاؽ أنشػػػطة المػػػوانئ ليشػػػمؿ 
خػػدمات التجاريػػة والتكميميػػة مػػف خػػبلؿ إقامػػة المصػػانع داخػػؿ حيػػز المينػػاء وعمػػى امتػػداد األرصػػفة ال

 (. 0 ،3113 ،حيث أدى إلى نمو وتطور الظيير)أبو معاش

 .مواائ الج ؿ الث لث 3
بدأ ىذا النوع مف الموانئ بعد تزايد االتجػاه نحػو التخصػص فػي نشػاط المػوانئ وحريػة الحركػة 

العالمية ونموىا وانتشار مفاىيـ النقؿ البحري العالمي والػدولي عمػى سػفف الحاويات)االتحػاد التجارية 
( واالعتماد عمػى األرصػفة المختصػة التػي تعمػؿ ضػمف منظومػة 21 ،3119 ،العربي لمنقؿ البحري

المعمومػػات المتطػػورة وارتبػػاط المػػوانئ بالصػػناعات اإلنتاجيػػة والتصػػنيعية وتطػػور فػػي نوعيػػة خػػدمات 



 
 

 
15 

 

 /الم ا ا( –الطر ؽ  –عا ةر الاقؿ الةحري العرارس )السف اة المةحث الث اس 
 

، أصبحت الموانئ ضمف ىذا الجيؿ تمثؿ أحد أىـ مصادر الدخؿ، لتداخميا مع األنشطة (*1)موانئال
فقػد سػاعدىا عمػى منحيػا دورًا فػػي التنميػة والتحفيػز ودعػـ االقتصػاد مػف خػػبلؿ  االقتصػادية األخػرى،

مقػة مػف تعزيز القدرات التنافسية لمنتجاتيا وظيور ما يسمى بالنقػؿ المتكامػؿ لممػوانئ حيػث جعميػا ح
حمقػػػػات النقػػػػؿ المتعػػػػدد الوسػػػػائط ومركػػػػزًا لوجسػػػػتيًا لخدمػػػػة األنشػػػػطة االقتصػػػػادية التجاريػػػػة فػػػػي وقػػػػت 

 (.10 ،3113 ،واحد)البلمي
 

 .مواائ الج ؿ الراةع 4
استعممت في ىذه المرحمة التكنولوجيػا بكثافػة لغػرض تشػغيؿ المػوانئ مػف خػبلؿ التركيػز عمػى 
التػدريب حيػث أدى إلػى تحسػيف الخػدمات المقدمػة كمػًا ونوعػًا وتكامػؿ عمميػات المػرور عبػر محاكػػاة 
المحطػػػات الطرفيػػػة وفقػػػًا لمتطمبػػػات الحاجػػػة اآلنيػػػة وتميػػػزت ىػػػذه المرحمػػػة بزيػػػادة االىتمػػػاـ بمكافحػػػة 

لتموث والمراعاة النواحي الصحية واالجتماعية واألمنية واستمر التوسع بنشاط النقؿ البحري لؤلوعية ا
النمطيػػة)الحاويات( نتيجػػة لئلقبػػاؿ عمػػى ىػػذا الػػنمط النقمػػي عمػػى صػػعيدي العػػالمي والػػدولي لمبضػػائع 

)الجػػػػػػػوىري  خػػػػػػػبلؿ فتػػػػػػػرة التسػػػػػػػعينيات ظيػػػػػػػرتوالتػػػػػػػي المسػػػػػػػتوردة والمصػػػػػػػدرة بواسػػػػػػػطة الحاويػػػػػػػات 
 .  (21 ،3111،وآخروف
 

 .مواائ الج ؿ الخ مس 5
تعماؿ والعشػػريف مػػع نمػػو التوجيػػات باسػػ االلفينػػات مػػف القػػرف الواحػػد بػػدأ ىػػذا النػػوع فػػي عقػػد
إذ أجريػػػػت برمجػػػػة جميػػػػع األنشػػػػطة  شػػػػغيؿ المػػػػوانئمجيػػػػات فػػػػي إدارة وتتكنولوجيػػػػا المعمومػػػػات والبر 

الفنيػة واإلداريػة حسػب األنظمػة االلكترونيػة متطػورة والعمػؿ عمػى التشػغيؿ اآلنػي والتخطػيط  المينائية
المسػػػتقبمي وأنػػػتج مػػػف ذلػػػؾ تػػػدني نسػػػبة الخطػػػأ وتعظػػػيـ اإلنتاجيػػػة ورفػػػع الطاقػػػة االسػػػتيعابية لممػػػوانئ 

 ،3111 ،والناتجػػػة مػػػف االسػػػتعماؿ األمثػػػؿ لممعػػػدات والرافعػػػات والتنسػػػيؽ فيمػػػا بينيا)عػػػذاب وآخػػػروف
تكامػؿ  اسػتراتيجية( فقد أدى التوسع في نشػاطات المػوانئ إلػى زيػادة المسػاحة الجغرافيػة وظيػور 11

الموانئ المحورية حيث أدى إلى إتباع مػنيج البلمركزيػة وارتفػاع مشػاركة القطػاع الخاص)الشػركات( 

                                      
المقدمػة فػي داخػؿ المينػاء كخػدمات النقػؿ البحػري والخػدمات الصػحية والماليػة لممزيػػد  تتضػمف الخػدمات المينائيػة (*)

قميميػاً  ،عصاـ بدر الخضر ،ينظر: الشمري بحػث مقػدـ إلػى  ،اثر النقؿ في التجارة العالمية ودور العػراؽ عربيػًا وا 
 .210ص ،3119 ،شعبة الدراسات والبحوث ،قسـ التخطيط ،الشركة العامة لموانئ العراؽ
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لػى ظيػور كمػا أدى ا ،ودخوليا ضمف اتفاقية طويمة األمد مف خبلؿ التشغيؿ المشترؾ واالسػتثمارات
شركات عالمية ودولية فػي إدارة وتشػغيؿ المػوانئ والتعػاوف فيمػا بينيػا وبػيف ىيئػات المػوانئ لبلىتمػاـ 

بػػالمراكز الربحيػػة واالعتمػػاد عمػػى نقػػؿ البضػػائع باسػػتعماؿ سػػفف األوعيػػة النمطيػػة)الحاويات(  المتزايػػد
فاءة الموانئ وتطورىا بتطوير ومنثـ اخذ التوسع المستمر في استعماؿ األساليب األكثر تطورًا لرفع ك

تقنيات النقؿ البحري حيػث أخػذت المػوانئ بالتخصػص تبعػًا لنػوع وحجػـ البضػائع المتداولة)االسػتيراد 
( كمينػاء روتػرداـ اليولنػدي حيػث 99 ،1991 ،والتصدير( وفقًا لمتقنيػات المسػتعممة )نصػر وآخػروف

خػط مبلحػي  (211 ) ى ما يقػاربألؼ زورؽ ويحتوي عم (391) ألؼ سفينة و (23)يستقبؿ بنحو 
ـ حيػػث تعػد المػػوانئ الشػرياف الػػرئيس لػدورىا فػػي تمبيػة متطمبػػات ( 29111 ) ويبمػغ أطػػواؿ األرصػفة

( فعمػػى الػػرغـ مػػف تقػػدـ الخػػدمات واألنشػػطة التػػي يقػػدميا 291 ،3113 ،التنميػػة االقتصادية)محسػػف
لػػػت مسػػػتمرة فػػػي تقػػػديـ الخػػػدمات الجيػػػؿ الثالػػػث والرابػػػع والخػػػامس فػػػاف مػػػوانئ العػػػراؽ التجاريػػػة مازا

ومازالػػػت تعػػػد ىػػػذه الخػػػدمات العنصػػػر األسػػػاس فػػػي أنشػػػطة  ،التقميديػػػة لمػػػوانئ الجيػػػؿ األوؿ والثػػػاني
أف تكػػوف الخػػدمات  وىػػذا يعنػي انػػو ميمػا تقػػدـ المسػػتوى التقنػي لمنقػػؿ البحػري والمػػوانئ البػد ،المػوانئ

 (.129 ،3111 ،العالمية)الراشد والتسييبلت التقميدية بالمستوى الذي يتماشى مع التطورات
  تةا ؼ المواائ العرار ة

تتبػػػػايف المعػػػػايير التػػػػي بموجبيػػػػا تصػػػػنؼ المػػػػوانئ تبعػػػػًا لمتبػػػػايف الواضػػػػح لممقتضػػػػيات العمميػػػػة 
كمػا أف تصػنيؼ المػوانئ  . ممػا يػتـ تصػنيفيا عمػى أسػاس النشػاط )الوظيفػة( التػي يؤدييػا، لدراستيا 

ناتجة عف عمميات تخطيط الموانئ الذي يجري لتحقيؽ ىدؼ معػيف لموصػوؿ إلػى الزيػادة فػي حركػة 
لمواجيػػػػػػػػػة متطمبػػػػػػػػػات النقػػػػػػػػػؿ البحػػػػػػػػػري تجنبػػػػػػػػػًا لػػػػػػػػػبلزدواج فػػػػػػػػػي عمميػػػػػػػػػات  ، التبػػػػػػػػػادؿ االقتصػػػػػػػػػادي

مػػػؿ كمػػػا يرجػػػع فػػػي تصػػػنيؼ المػػػوانئ إلػػػى حريػػػة الحركػػػة فػػػي التعا. ( 121 ،1993،التشػػػغيؿ)تركي
(  39،  3111) الموائح التنظيمية لممػوانئ البحريػة ،  التجاري دوف أف يتعرض إلى أضرار كتأخير

فضػبًل عػف أعمػاؽ األرصػفة ممػا ، السفف الناجمة عف االزدحاـ عمػى األرصػفة لمرسػو داخػؿ المينػاء 
 بػػرزت بػػذلؾ أىميػػة التصػػنيؼ لممػػوانئ كونػػو يعنػػي المنطقػػة التػػي تتخصػػص بوظيفػػة تجاريػػة، خػػزف

حيػػث تسػػعى الػػدوؿ  ، طؽ اسػػتقرارىا داخػػؿ الػػدوؿالبضػػائع القادمػػة والمصػػدرة ويػػتـ توزيعيػػا عمػػى منػػا
إلى تصنيؼ موانئيا وجعميا ذات وظيفة معينة لتسييؿ عممية النقؿ البحري فػي داخػؿ موانئيػا تجنبػًا 
لبلزدحػػاـ مػػف خػػبلؿ التخصػػص كػػؿ مينػػاء بنػػوع معػػيف مػػف النشػػاط كمػػوانئ المتخصصػػة لؤلغػػراض 
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تجاريػػة حسػػب نػػوع البضػػاعة التػػي يػػتـ تناوليػػا فػػي المينػػاء كمػػوانئ النفطيػػة أو مػػوانئ التخػػزيف او ال
 ألغػراضفضػبًل عػف مػوانئ أخػرى متخصصػة ،  ROROلمحاويات أو دحرجػة  الموانئ المخصصة

وىنالػػؾ تصػػنيؼ يعتمػػد عمػػى أسػػاس دور المينػػاء فػػي تحديػػد األبعػػاد االقتصػػادية واالجتماعيػػة  الصػػيد
 ،الظييػػر وعمػػى أسػػاس حجػػـ السػػكاف أو عمػػى درجػػة االعتمػػاد عمػػى النقػػؿ البحػػري )السػػوريلمنطقػػة 
( فيناؾ موانئ صناعية وأخرى تجارية وموانئ ترانزيت وموانئ حسب نوع السفف التي 329 ،3111

ولكػػػػف ىػػػػذه  ، والجوالػػػػة وسػػػػفف النػػػػاقبلت ترتػػػػاد المينػػػػاء كسػػػػفف الركػػػػاب وسػػػػفف الخطػػػػوط المنتظمػػػػة
ىناؾ تداخبًل في النشاط الوظيفي التي تػؤدي فػي المػوانئ التجاريػة العراقيػة التػي  التصنيفات نجد أف

( 3تعكػػس دوره وأىميتػػو وحجمػػو وكفاءتػػو وعنػػد تصػػنيؼ المػػوانئ وفقػػًا لمنشػػاط المعتمػػد والسػػائد شػػكؿ)
انخفػػاض األعمػػاؽ ، فضػػبل عػػف  مػػة عمػػى الخمػػيج العربػػيوىػػذا نػػاتج مػػف ضػػيؽ الواجيػػة البحريػػة المط

قػػد ف و وارتفػػاع الترسػػبات الطينيػػةعمػػى امتػػداد نيػػر شػػط العػػرب وجوانبػػفػػي المػػوانئ و ارؽ وجػػود الغػػو و 
فػػرض ذلػػؾ بػػأف مػػوانئ العػػراؽ التجاريػػة تصػػنؼ ضػػمف المػػوانئ الحمػػوالت العامػػة لممارسػػة أكثػػر مػػف 

 (.9نشاط في النقؿ البحري جدوؿ )
 (5شكؿ )

 تةا ؼ المواائ العرار ة

 
 م داا ةالدراسة الالمةدر: 

 

 الموانىء

 نقة نلى  نقلفطيق

 ة نلى   اريق

خ ر نقوةيق 
 نقوةيق

نق ةرا 
 نقوةيق

 ة نلى  لهريق

 نقفة  نقةفتيق

 نقة نلى  نقتجةريق

 نقة نلى  نقك يرا

 (نقشةةق )ن   ةر 

 (نقجل   )ن   ةر 

 خ ر نقز ير

 ن   فل س

 نقةوقب

 نقة نلى  نقةغيرا

 نقوشةر

 نقةوةةر

نسة ا 
 ن  فل س 

 (نقسةيل )نقج يلق 
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 (8جذول )

 2101رصٍُف يىاَئ انعراق االلزصبدٌخ رجعبً نىظٍفزهب نعبو 

يعذل انعًك  اضى انًٍُبء

 )و(

انُشبط انىظٍفً  انُشبط انىظٍفً

 جىي يىاد كًٍٍبوٌخ َفطً رجبري رخسٌٍ حبوٌبد يطبفرٌٍ عطكري انحبنً

 حًىالد عبيخ 0 كجرٌذ + اضًُذ - 0 0 0 - 0 00,8 أو لصر انجُىثً

 حًىالد عبيخ - - - 0 0 0 0 - 9,8 أو لصر انشًبنً

 حًىالد عبيخ - - 0 0 0 0 - - 8,5 خىر انسثٍر

0 - - 8,8 أثى فهىش
(0*)

 حًىالد عبيخ - - 0 0 0 

 حًىالد عبيخ - - 0 0 0 0 - - 8,11 انًعمم

 - 0 1 1 8 8 8 0 0 - انًجًىع

 مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى: مةدر :ال
 .9-1، ص3112وزارة النقؿ، الشركة العامة لموانئ العراؽ، الخطة االستراتيجية لمموانئ، قسـ التخطيط والمتابعة،  -
رسػالة صداـ عبد الصاحب، كفاءة النشاط االقتصادي لمموانئ السعودية في مواكبتيػا لتطػورات النقػؿ البحػري مػع إشػارة إلػى مينػاء أـ قصػر العراقػي،  الشبيبي، أحمد -

 .10، ص3112ماجستير، كمية اإلدارة واالقتصاد، 
 ، ص ببل.3112معدؿ أعماؽ الموانئ،  وزارة النقؿ، الشركة العامة لموانئ العراؽ، قسـ الحفر البحري، شعبة المسح البحري، -
 

                                      
الشػػركة العامػػة لمػػوانئ العػػراؽ، الخطػػة  –عراقػػي. لممزيػػد ينظػػر: وزارة النقػػؿ دينػػار مميػػوف  39وبكمفػػة تخمينيػػة  3112قيػػد اإلنشػػاء ضػػمف الخطػػة االسػػتثمارية الممكػػف تنفيػػذىا عػػاـ ( *)

 .3112، 3112التشغيمية لعاـ 
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 وبالنظر لما تقدمو يمكف تصنيؼ الموانئ إلى عدة أصناؼ وكما يأتي:
 وتضـ: ى أس س الممك ةأواًل: تةا ؼ المواائ عم

 .الموانئ العامة)حكومية أو تشغيؿ مشترؾ(.1
 .الموانئ الخاصة)قطاع خاص(.3

 وأءمه :  عمى وقؽ الاش ط التج ريث ا ً : 
 الموانئ التجارية.. 1
 . الموانئ الصناعية.3
 . موانئ صيد األسماؾ.2
 . موانئ الترانزيت.2
 وتتمثؿ:  مى وقؽ المورع الج راقسث لثً : ع
 . الموانئ الطبيعية.1
 . الموانئ شبو الطبيعية.3
 . الموانئ النيرية.2

 واءمه  : الحركة التج ر ة راةعً : عمى أس س 
 ع.. موانئ االستيراد لمبضائ1
 . موانئ المصدرة لمبضائع.3

 وأءمه : تخةةه  واوع الخدم ت المقدمةخ مسً : تةاؼ المواائ عمى أس س 
 .موانئ الحموالت العامة لمبضائع التجارية المتداولة.1
الحاويػات ومػوانئ  ،الحػرة ،الخػدمات ،الصػيد ،النفطيػة ،.الموانئ الخاصة وتضـ الموانئ الصػناعية3

القوة البحرية)عسكرية( فقد صنفت موانئ العراقية بموجب معػايير التصػنيؼ إلػى صػنفيف رئيسػيف 
 وكاآلتي:
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 االست راد والتةد ر الةض ئع الع مة)المتداولة(. ،المواائ التج ر ة : أوالً 
ةعػض األرةػفة  ث ا ً : المواائ الافط ة متخةةة لتةد ر الماتج ت الافط ػة قضػاًل عػف اسػتعم ؿ

 .   ا أـ رةر الجاوةسلألغراض العسكر ة كرة ؼ الق عدة الةحر ة قس م ا
عمييػػا االصػػناؼ المػػارة الػػذكر فيػػي مػػوانئ حكوميػػة تعػػود بالنسػػبة لممػػوانئ العراقيػػة اذا مػػا طبقػػت  أمػػا

ممكيتيػػا الػػى القطػػاع العػػاـ وتػػدار مػػف قبػػؿ وزارة النقػػؿ وىػػي مػػوانئ غيػػر متخصصػػة مػػف حيػػث 
تجػػاري فيػػي مػػوانئ تجاريػػة صػػناعية صػػيد اسػػماؾ ، امػػا مػػف حيػػث موقعيػػا الجغرافػػي النشػػاط ال

فيي تعد موانئ بحرية نيرية مخصصة لبلستيراد والتصدير ، وىناؾ موانئ نفطيػة مشػتركة مػع 
، اذ انػػو لكػػؿ رصػػيؼ داخػػؿ المينػػاء كأرصػػفة مػػوانئ خػػور الزبيػػر االصػػناؼ االخػػرى التجاريػػة 

  التجارية العراقية ما يأتي :  عمؿ خاص بو ومف اىـ الموانئ 

 المواائ الكة رة التس تضـ أكثر مف رة ؼ:اوالً : 
 م ا ا أـ رةر)الشم لس والجاوةس(  -1

النيايػػة الجنوبيػػة لخػػور الزبيػػر عنػػد  ،يقػػع مينػػاء أـ قصػػر عنػػد الشػػماؿ الغربػػي لمخمػػيج العربػػي
(  21° 12= 11-)عػػػرض دائػػػرةشػػػرقًا و (  29° 99= 13-) التقػػػاءه بخػػػور عبػػػداهلل فػػػي قوسػػػي طػػػوؿ

تػػـ انجػػاز أوؿ ثبلثػػة أرصػػفة كونكريتيػػة سػػنة  . كػػـ عػػف مػػدخؿ البصػػرة الغربػػي(  00 ) يبعػػد ،شػػماالً 
وخػػبلؿ فتػػرة التسػػعينيات تػػـ انجػػاز المرحمػػة الثانيػػة لممينػػاء  1909وبػػدأ تشػػغيمو فعميػػًا عػػاـ  ،1902

الجػػػزء الجنػػػوبي )األرصػػػفة القديمػػػة( والػػػذي يطمػػػؽ عمييػػػا بمينػػػاء خورعبػػػػداهلل  والمتكػػػوف مػػػف جػػػزئيف
 أرصفة لمحموالت العامة ورصيؼ السػايمو لمحبػوب والجػزء الشػمالي يحتػوي عمػى(  9 )ويحتوي عمى

 ROROأرصػػػفة لمبضػػػائع العامػػػػة ورصػػػيؼ مخصػػػػص لتػػػداوؿ الحاويػػػػات وأخػػػر لمدحرجػػػػة (  11 )
يؼ لمبضػػائع صػػر (  19 ) رصػػيؼ(  31)تكػػوف المينػػاء مػػف إذ ي ، ورصػػيؼ لرسػػو سػػفف المسػػافريف

لؤلوعيػػة النمطيػػة)الحاويات( ورصػػيؼ لمسػػايمو )الحبػػوب( ورصػػيؼ لمسػػكر الفػػؿ والمكػػيس  2العامػػة و
متػر ( 111 ) ورصيؼ لتصدير الكبريت المنقوؿ مف حقوؿ المشراؽ سابقًا مجيز بحػزاـ ناقػؿ بطػوؿ

/ساعة لتحميؿ الكبريت وتفريغو مف مخػزف الكبريػت ألؼ/طف(  19 ) مع حمالة بطاقة تحميمية تبمغ
( إلى السفف لتصدييا فضبًل عف الميناء المجيز بمخازف ورافعات كيربائية لتفريغ وشحف 1مخطط )
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( 11) ـ تسػػػمح برسػػػو السػػػفف بغػػػاطس(  2923المينػػػاء) الحاويػػػات وبطاقػػػات مختمفػػػة وتبمػػػغ واجيػػػة 
 (. 9 ،3111 ،أمتار)القرير اإلحصائي السنوي

 (0مخطط )
م ا ا أـ رةر الشم لس والجاوةس

 
المةدر: وزارة الاقؿ، الشركة الع مة لمواائ العراؽ، رسـ الشؤوف الهادسػ ة، الشػعةة الهادسػ ة، م اػ ا أـ رةػر، 

5104 . 



 
 

 
19 

 

 /الم ا ا( –الطر ؽ  –عا ةر الاقؿ الةحري العرارس )السف اة المةحث الث اس 
 

 م ا ا خور الزة ر -5
(  21° 11= 31-) عػرض دائػرةشػرقًا و (  29° 99= 13- ) طػوؿ قػوسيقع ميناء خور الزبير عند 

كػػػـ عػػػف مركػػػز مدينػػػة (  01)مػػػيبًل بحػػػري شػػػماؿ مينػػػاء أـ قصػػػر وعمػػػى بعػػػد (  13 ) ويبعػػػدشػػػمااًل 
مػػػف أضػػػخـ وأحػػػدث المػػػوانئ  دويعػػػ . كػػػـ عػػػف النيايػػػة الشػػػمالية لمخمػػػيج العربػػػي(  119) البصػػػرة و

انشػػأ لتقػػديـ الخػػدمات لممشػػاريع  1919إذ تػػـ سػػنة ، العراقيػػة كونػػو يعمػػؿ وفقػػًا السػػيطرة االلكترونيػػة 
كالحديد والصمب واألسمدة الكيمياوية والبتروكيمياويات واأللمنيػـو لتفريػغ الخامػات والمػواد الصناعية 

األوليػػػػة المسػػػػتوردة والمصػػػػدرة منتجاتيػػػػا إذ يعػػػػد مينػػػػاء صػػػػناعيًا وتجاريػػػػًا فػػػػي وقػػػػت واحػػػػد ومجيػػػػزًا 
 بمنظومػػات متكاممػػة لتصػػدير األسػػمدة النتروجينيػػة والفوسػػفات ومنظومػػة مسػػتوردات الحديػػد وأحزمػػة

(  9) رصػيفًا (  13 ) النقؿ والحماالت والرافعات االختصاصية حيث يتكوف ميناء خػور الزبيػر مػف
النتروجينيػػػػػػة والفوسػػػػػػػفاتية ورصػػػػػػيفاف لتصػػػػػػػدير  لتصػػػػػػدير األسػػػػػػػمدة (2) منيػػػػػػا لمبضػػػػػػائع العامػػػػػػػة و

البتروكيمياويػػات ورصػػيؼ السػػتيراد سػػكراب الحديػػد ورصػػيؼ لتفريػػغ خامػػات الحديػػد وتصػػدير الحديػػد 
 وخػػػزانيفألػػػؼ/طف (  321) مخػػػازف لتخػػػزيف أسػػػمدة اليوريػػػا بطاقػػػة خزنيػػػة(  2 ) ويضػػػـ فنجياإلسػػػ

 (21)ألػػػػػؼ/طف ومخػػػػػزف لخػػػػػزف المنتجػػػػػات البتروكيمياويػػػػػة بطاقػػػػػة (  11 ) بطاقػػػػػة إجماليػػػػػة بمغػػػػػت
أنجز الميناء بثبلث مراحؿ، المرحمة األولػى:  ،لمخزف 3ألؼ/طف وساحة تبمغ مساحتيا بنحو مميوف ـ

تضـ أعمػاؿ الحفػر لمقنػاة وخمسػة أرصػفة اختصاصػية لؤلسػمدة البتروكيمياويػة واألسػمدة الكيمياويػة، 
أمػػا المرحمػػة الثانيػػة: تتمثػػؿ بزيػػادة الغػػاطس لمقنػػاة لبلسػػتقباؿ ومػػرور السػػفف بػػأكبر عػػدد ممكػػف وذات 

تشػػمؿ زيػػػادة عػػػدد األرصػػفة ورفػػػع قػػػدراتيا مػػف خػػػبلؿ تجييزىػػػا أمػػا المرحمػػػة الثالثػػػة:  حمػػوالت كبيػػػرة،
  (3(. مخطط )33 ،3113،أعماليا)دليؿ ميناء خور الزبير إلنجازبمعدات واليات 

 م ا ا أةس قموس  -3
كػػـ مػػف مركػػز ( 31) يقػػع مينػػاء أبػػي فمػػوس عمػػى الجيػػة الغربيػػة مػػف شػػط العػػرب وعمػػى بعػػد

 1999المدينة في قضاء أبي الخصيب ويعػد مينػاء تجػاري لمبضػائع المناولػة العامػة، أذ انشػئ عػاـ 
ويعد أصغر الموانئ العراقية يتكوـ مػف ثبلثػة أرصػفة فوالذيػة الصػنع مطميػة بمػادة االيبوكسػي )مػانع 

يػػػة لممينػػػاء تبمػػػغ متػػػر وطػػػوؿ الواجيػػػة األمام(  11 ) متػػػرًا وبعػػػرض(  199) لمتآكػػػؿ والصػػػدأ( بطػػػوؿ
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الؼ/طف لكؿ رصيؼ ومجيز برافعات ( 391 ) ألؼ/طف بمعدؿ(  991 ) مترًا بطاقة إجمالية939
( 22)متػػرًا وبعػػرض(  99 ) طنػػًا وثػػـ المينػػاء ثبلثػػة مخػػازف بطػػوؿ (29)بطاقػػة (  9)كيربائيػػة تبمػػغ 

 (.2( مخطط )13 ،3113 ،مترًا ومجيز بأبراج اإلدارة لغرض المراقبة الميمية)دليؿ ميناء أبي فموس
 (5مخطط )

 م ا ا خور الزة ر

 
المةػػدر: وزارة الاقػػؿ، الشػػركة الع مػػة لمػػواائ العػػراؽ، رسػػـ الشػػؤوف الهادسػػ ة، الشػػعةة الهادسػػ ة، م اػػ ا خػػور 

 .  5104الزة ر، 
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 ( 3مخطط )
 م ا ا أةس قموس

 
المةػػدر: وزارة الاقػػؿ، الشػػركة الع مػػة لمػػواائ العػػراؽ، رسػػـ الشػػؤوف الهادسػػ ة، الشػػعةة الهادسػػ ة، م اػػ ا أةػػس 

 . 5104قموس، 
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 م ا ا المعقؿ -4
كػػـ مػػف النيايػػة (  129) عمػػى مسػػافة ، يقػػع مينػػاء المعقػػؿ عمػػى الضػػفة الغربيػػة لشػػط العػػرب 

رصػيفًا (  19) يضـ المينػاء ، (  1999 ) الشمالية لمخميج العربي ويعد أوؿ ميناء عراقي انشأ عاـ
مميوف/طف/سػنة ( 2991 ) لكػؿ رصػيؼ بطاقػة إجماليػة لممينػاء ، ألػؼ/طف(  391 ) تجاري بطاقػة

( 19) وبعػرض. متػرًا ( 919 ) ويحتوي عمى رصيؼ خرساني لرسو الجنائب والمواد الخطػرة بطػوؿ
جنائب وتبمػغ الواجيػة األماميػة لممينػاء مترًا مخصص لخزف إرساليات الحديد والمواد التي تفرغ مف ال

مترًا دوف واجية األرصػفة الجنائػب أي (  3923 ) مترًا. أما واجية األرصفة الفعمية تبمغ( 2129) 
طػف وبغػاطس (  9111- 2911 ) مترًا لكؿ رصيؼ ويستقبؿ السفف ذات الحموالت 1099بمعدؿ 

فة بمسػػػػاحات متباينػػػػة لخػػػػزف البضػػػػائع سػػػػقي(  13) مخزنػػػػًا و( 32 ) متػػػػرًا ويضػػػػـ(  1 ) ال يتجػػػػاوز
رافعػػػػة كيربائيػػػػة وشػػػػوكية وسػػػػمكية بطاقػػػػات مختمفػػػػة كمػػػػا تبمػػػػغ إجمػػػػالي مسػػػػاحات  (312 ) ويحتػػػػوي

ألػػػػػؼ/طف مػػػػػف البضػػػػػائع المناولػػػػػة المختمفػػػػػة وتقػػػػػدر (  191) تسػػػػػتوعب  3ـ(  99111) المسػػػػػقفات
العامػة ولتعػرض  ألؼ/طف مػف البضػائع(  311 ) تستوعب 3ـ(  119 ) المساحات المكشوفة بنحو

        والخمػػيج الثانيػػة (1911 ) اإليرانيػػة( عػػاـ-المينػػاء إلػػى أضػػرار خػػبلؿ حػػرب الخمػػيج األولى)العراقيػػة 
حيػػػػث أدى ذلػػػػؾ إلػػػػى توقػػػػؼ المينػػػػاء عػػػػف العمػػػػؿ، لتػػػػدمير األرصػػػػفة والممتمكػػػػات وعػػػػدـ (  1991 )

( فضبًل عف 2مخطط) ارؽصبلحية شط العرب لممبلحة ولقمة الغاطس وكثرة الترسبات الطينية والغو 
 (.31 ،3113،ويعمؿ حاليًا بطاقات محددة جدًا)دليؿ ميناء المعقؿ،  وجود الجسور الحديدية

 لمواائ الة  رةث ا  ً  : ا
 ( وكما يأتي:0)ريطةذه الموانئ عمى رصيؼ اختصاصي ختحتوي ى

 م ا ا الجة مة )الس  مو(   -0
مدينػة البصػرة كػـ مػف مركػز (  1 ) بعػدميناء متخصص الستيراد وتصدير الحبوب يقع عمى 

     ـ يسػػمح برسػػو السػػفف بغػػاطس(  13 ) ـ وبعػػرض(  199 ) ، يتكػػوف مػػف رصػػيؼ خرسػػاني بطػػوؿ
يػػتـ مػػف خبللػػو تحميػػؿ وتفريػػغ  1901وتػػـ تشػػغيمو عػػاـ  1991متػػر، بػػدأ العمػػؿ ب نشػػائو عػػاـ (  1 )

رافعػػػػات لمسػػػػحب بطاقػػػػة األوتومػػػػاتيكي لمحبػػػػوب بواسػػػػطة رافعػػػػات سػػػػحب حيػػػػث يتػػػػوفر فػػػػي المينػػػػاء 
وكما يحتوي الرصػيؼ عمػى مخػزف (  3 ) طف/ساعة والبالغ عددىا(  11 ) طف/ساعة  أخرى911
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ألػػػػؼ/طف ومتوقػػػػؼ حاليػػػػًا عػػػػف العمػػػػؿ منػػػػذ الثمانينيات.أمػػػػا فػػػػي الوقػػػػت  109يبمػػػػغ سػػػػعتو الخزنيػػػػة 
العائدة لمنقؿ الحاضر، فقد تـ تشغيمو لمخزف وتجييز المدينة بالحبوب عف طريؽ سفينة بيعة الغدير 

طػػف عمػػى نقػػؿ الحبػػوب مػػف رصػػيؼ السػػايمو فػػي مينػػاء أـ قصػػر ( 3911 ) البحػػري العراقػػي بحمولػػة
 (. 93 ،3111 ،الجنوبي إلى سايمو البصرة)دليؿ الموانئ العرقية

 (4مخطط )
 م ا ا المعقؿ

 
، المعقػؿ لهادسػ ة، م اػ االمةدر: وزارة الاقؿ، الشركة الع مة لمػواائ العػراؽ، رسػـ الشػؤوف الهادسػ ة، الشػعةة ا

5104 . 
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 لممواائ التج ر ة العرار ة  ةختة ة الا ةرةفاأل  (6خر طة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المةدر: مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى:
 .5103وزارة الاقؿ، الشركة الع مة لماقؿ الةحري العرارس، القسـ الفاس، 

 رصيؼ السايمو
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 م ا ا العش ر)ة د األسم ؾ(  -5
متػػرًا (  132 ) يتكػػوف مػػف رصػػيؼ خشػػبي بطػػوؿ مدينػػة البصػػرة مركػػزي يقػػع ىػػذا المينػػاء فػػ

متػػػر كػػػاف مخصػػػص السػػػتقباؿ سػػػفف المسػػػافريف وبعػػػدىا اسػػػتعمؿ لصػػػيد األسػػػماؾ (  11 ) وعػػػرض
 3ـ(  2001 ) طػػػف ويحتػػػوي عمػػػى سػػػقيفة ومخػػػزف ذات مسػػػاحة(  2 ) ويضػػػـ رافعتػػػيف بطاقػػػة رفػػػع

ومخػػزف مبػػرد بطاقػػة ألػػؼ طػػف فضػػبًل عػػف سػػاحة تسػػتعمؿ ألغػػراض التفريػػغ والتحميػػؿ وقػػد انػػدثرت 
فضػػبًل عػػف قدمػػو وعػػدـ صػػيانتو  ، اؾ وىجػػرة أنواعيػػا الرئيسػػةوظيفتيػػا تمامػػًا، نتيجػػة النقػػراض األسػػم

 ( .93 ،3119 ،وتآكؿ أجزائيا)احمد وحمزة

 المع مر م ا ا -3
إلػػى الغػػرب مػػف مدينػػة الفػػاو ذو رصػػيؼ حديػػدي متخصػػص إليػػواء السػػفف  يقػػع مينػػاء المعػػامر

التابعػػػة لػػػوزارة الػػػنفط حيػػػث يػػػتـ مػػػف خبللػػػو تحميػػػؿ وتفريػػػغ المعػػػدات التشػػػغيمية النفطيػػػة ويبمػػػغ طػػػوؿ 
 19ألػػؼ/طف حيػػث يسػػتقبؿ السػػفف ذات الحمػػوالت البالغػػة (  391)متػػر بطاقػػة (  311) الرصػػيؼ 

ويسػػػػػػػػػتخدـ حاليػػػػػػػػػًا كرصػػػػػػػػػيؼ  3ألػػػػػػػػػؼ/ـ(  39)  حةألػػػػػػػػػؼ/طف ووجػػػػػػػػػود سػػػػػػػػػاحات مكشػػػػػػػػػوفة بمسػػػػػػػػػا
 (.29 ،3112 ،تجاري)الشاىبندر

 م ا ا األسمدة )أةس قموس(  -4
يقػػػع عمػػػى الضػػػفة الغربيػػػة مػػػف شػػػط العػػػرب عنػػػد معمػػػؿ األسػػػمدة فػػػي أبػػػي فمػػػوس قضػػػاء أبػػػي 

وىو رصيؼ خرساني متخصص إليػواء  1999وأنجز عاـ  1992حيث تـ إنشاؤه عاـ ، الخصيب 
ـ عائػػد إلػػى معمػػؿ ( 11 ) ـ وبعػػرض( 111 ) سػػمدة الكيمياويػػة حيػػث يبمػػغ طولػػوالسػػفف الناقمػػة لؤل

متػػػػػر مػػػػػزود بحػػػػػزاـ ناقػػػػػؿ لنقػػػػػؿ (  99,19 ) األسػػػػػمدة ومتصػػػػػؿ مػػػػػف خػػػػػبلؿ ممػػػػػر خرسػػػػػاني بطػػػػػوؿ
األسػػمدة)تحميميا وتفريغيػػا( فضػػبًل عػػف وجػػود رصػػيؼ بػػالقرب منػػو تػػابع إلػػى معمػػؿ اسػػمنت الكوفػػة 

وىػػػو رصػػػيؼ خرسػػػاني متخصػػػص  1999واكتمػػػؿ االنجػػػاز عػػػاـ  1992الػػػذي بوشػػػر بأنشػػػائو عػػػاـ 
عػػػف العمػػػؿ لتحميػػػؿ وتفريػػػغ مػػػادة الكمنكػػػر ويسػػػتعمؿ أيضػػػًا لؤلغػػػراض التجاريػػػة،وىو متوقػػػؼ حاليػػػًا 

حيػػػث اسػػػتعمؿ حاليػػػًا بتراكػػػي  ،لؤلضػػػرار الناتجػػػة عػػػف حػػػرب الخمػػػيج األولػػػى والثانيػػػة وأعمػػػاؿ النيػػػب
 (.09 ،3112،البارجة الكيربائية لتغذية المدينة بالكيرباء التابعة لوزارة الكيرباء )الشاىبندر
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 المواائ الافط ة العرار ة ث لث ً  : 
حػدة مخصصػة السػتقباؿ سػفف نفػط لمتحميػؿ والتفريػغ ىذه الموانئ حديثة ذات وظيفة رئيسة وا

 ،)رسػػوؿكالبنزيفومػػزودة بكافػػة الخػػدمات المقدمػػة لعمميػػة تصػػدير البتػػروؿ الخػػاـ واسػػتيراد منتوجاتػػو 
( حيػػث يمتمػػؾ العػػراؽ مػػوانئ نفطيػػة تخصصػػية كمينػػاء الفػػاو والمفتيػػة ومينػػاء البصػػرة 119 ،3111

عربػػػػي باسػػػػتثناء مينػػػػاء المفتيػػػػة وكمػػػػا يوجػػػػد رصػػػػيفاف والعميػػػػؽ النفطػػػػي المػػػػذيف يقعػػػػاف فػػػػي الخمػػػػيج ال
 والبنػزيف في ميناء خور الزبير لتحميؿ النفط الخاـ وتفريغ مادة الكازوليف(  13و 11 ) تخصصياف

( ويجيػػز المينػػاء 132 ،3112 ،لرفػػع الطاقػػة التصػػديرية التػػي تعػػد عصػػب االقتصػػاد العراقي)مضػػر
الراسػػػية ألجػػػؿ شػػػحنيا التػػػي يػػػتـ ضػػػخيا مػػػف الحقػػػوؿ  شػػػبكة مػػػف األنابيػػػب الناقمػػػة لمػػػنفط إلػػػى السػػػفف

وصػػػػياريج التخػػػػزيف أو مػػػػف معامػػػػؿ التصػػػػفية)التكرير( دوف توقػػػػؼ حيػػػػث مػػػػزود المينػػػػاء بمحطػػػػات 
 وىناؾ نوعاف مف الموانئ النفطية ىي:(*1)الضخ

 .الموانئ النيرية كميناء الفاو والمفتية القائمة عمى الساحؿ.1
وخػػور العميػػة النفطػػي القائمػػة فػػي عػػرض البحػػر وتتصػػؼ بعمػػؽ  .المػػوانئ البحريػػة كمينػػاء البصػػرة3

 (.9) ريطةوانئ التي يمتمكيا العراؽ خومف أىـ ىذه الم ،مياىيا الستقباؿ السفف الضخمة

 م ا ا الف و  -0
، ويعد مػف البصرة  مدينةاقصى جنوب  كـ عف(  91 ) يقع ميناء الفاو في قضاء الفاو يبعد

بوشر  ،العراقية تخصصًا حيث تـ إنشاؤه لتحميؿ إنتاج الحقوؿ النفطية الجنوبيةأوؿ الموانئ النفطية 
ألغػراض  عف طريػؽ سػفف نفطيػة ويضػـ المينػاء نػوعيف مػف األرصػفة تسػتعمؿ 1991بتصدير عاـ 

 التحميؿ والبالغ عددىا أربعة أرصفة خرسانية مجيزة بمعدات الضخ إليػواء واسػتقباؿ السػفف بغػاطس
األرصػفة األخػػرى مسػػتعممة لرسػػو الحفػػارات  ااألنابيػػب. أمػػي يػػتـ تحميػػؿ مػف خػػبلؿ متػرًا والتػػ(  11 )

       أرصػػػػفة خشػػػبية الصػػػػنع طػػػوؿ الرصػػػػيؼ( 0) والسػػػاحبات وزوارؽ الخدمػػػػة واإلطفػػػاء والبػػػػالغ عػػػددىا
إذ يػػتـ  فضػػبًل عػػف اسػػتعماليا ألغػػراض التصػػميح والصػػيانة، ، متػػر(  11) متػػرًا وبعػػرض (  319 )

 ،الخزانػػات النفطيػػة مػػف خػػبلؿ محطػػة الضػػخ الرئيسػػة إلػػى مينػػائي العميػػؽ وخػػور العميػػةالضػػخ مػػف 

                                      
شػركة  ،القػرض اليابػاني ،التصػديرية مشروع تصعيد الطاقػات ،مقابمة مع السيد مدير قسـ محطات الضخ النفطي( *)

 .0/2/3112نفط الجنوب بتاريخ 
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عػػػادة تأىيمػػػو مػػػرة أخػػػرى لمضػػػخ، نتيجػػػة توقفػػػو عػػػف العمػػػؿ لئلضػػػرار  وتقػػػوـ اآلف المػػػوانئ بتطػػػوير وا 
الممحقػة باألرصػػفة وتآكميػػا وانػدثارىا فضػػبًل عػػف انخفػاض األعمػػاؽ بحيػػث ال تسػمح باسػػتقباؿ السػػفف 

 .( 12، 3119ر ) شركة نفط الجنوب ، مت(  2 ) ذات غاطس
 م ا ا المفت ة -0

أرصػػفة (  2 ) كػػـ جنوبػػًا مػػف أرصػػفة مينػػاء المعقػػؿ يحتػػوي عمػػى(  2) يقػػع المينػػاء عمػػى بعػػد 
خرسػاني انشػئ ضػمف مشػروع مصػفى  خشػبي واآلخػر أحػدىايستعمؿ حاليًا لرسو الػزوارؽ والجنائػب 

السػػػتقباؿ السػػػفف ذات  1992متػػػرًا تػػػـ تشػػػغيمو عػػػاـ (  21) متػػػرًا وبعػػػرض  (131) البصػػػرة بطػػػوؿ
كػػػؿ منيػػا منػػتج معػػػيف مػػف المنتجػػات النفطيػػػة  عأربعػػة أذر ألػػؼ/طف ويحتػػػوي عمػػى  (11) الحمػػوالت

)مسػػتودع المفتيػػة(  برميؿ/سػػاعة والطاقػػة الخزنيػػة(  911 ) وتبمػػغ الطاقػػة االسػػتيعابية لكػػؿ رصػػيؼ
بتصػػدير المنتجػػػات النفطيػػة الفائضػػة، فيػػػتـ برميػػؿ لجميػػع المنتوجػػات النفطيػػػة يعمػػؿ  (1111111)

الضخ مف خبلؿ األنابيب المتصمة بمصفى الشعيبة إلى الميناء وضخيا إلى السفف وبفعؿ األضرار 
الناتجػػة مػػف حػػرب الخمػػيج األولػػى والثانيػػة ومػػا لحػػؽ بػػو مػػف أضػػرار إال انػػو متوقػػؼ عػػف العمػػؿ ىػػذا 

 فضبًل عف الرصيؼ الثالث.
 )العم ؽ(الافطس  العم ةم ا ا  -5

ويعػػػد المػػػوانئ التخصصػػػية (*1)كػػػـ مػػػف مينػػػاء الفػػػاو(  21 ) يقػػػع فػػػي خػػػور العميػػػة عمػػػى بعػػػد
الستقباؿ السفف الضخمة )العمبلقة( والتي يتعذر وصػوليا إلػى مينػاء الفػاو حيػث بمػغ عػدد األرصػفة 

متػػػرًا تسػػػمح برسػػػو السػػػفف بغػػػاطس (  921 ) أربعػػػة أرصػػػفة فوالذيػػػة مجيػػػزة بمػػػانع لمصػػػدمات بطػػػوؿ
متػػرًا ويتكػػوف المينػػاء مػػف خمسػػة جػػزر صػػناعية متصػػمة مػػع بعضػػيا الػػبعض بواسػػطة جسػػور (10)

ألػػؼ/طف (  131 ) متخصصػة لرسػػو السػػفف الضػخمة)الناقبلت النفطيػػة( والتػػي تصػؿ حموالتيػػا إلػػى
ألؼ/طف/سػاعة ويسػتقبؿ السػفف التػي تصػؿ (  1 ) ويبمغ أقصى قابمية لمتحميؿ)الضخ( لكؿ رصيؼ

أمػػا األرصػػفة األخػػرى  (1و9) والتػػي يػػتـ تحميميػػا مػػف خػػبلؿ رصػػيؼ ( **3)ألػػؼ/طف 391حموالتيػػا 
  غير مؤىمة لمتشغيؿ في الوقت الحالي. 

                                      
خػػور  ،لممزيػػد ينظػػر: مصػػمحة المػػوانئ العراقيػػة 1903وتػػـ تشػػغيمو عػػاـ  1999بػػدأ ب نشػػاء ىػػذا المينػػاء عػػاـ تػػـ ال( *)

 .0ص ،1909نشرة مطبوعة بالرونيو في عاـ  ،العمية النفطي

فكػة المؤديػة إلػى مينػاء العميػة النفطػي ويبمػغ طػوؿ ختسمؾ السفف النفطية قناة العمية إلى الشرؽ مف قناة خور ال( **)
 ،الشػركة العمػة لمػوانئ العػراؽ ،متػر مؤثثػة بعوامػات الدالػة لممزيػد ينظػر: وزارة النقػؿ 911كـ وبعرض  91القناة 

 .3ص ،3112 ،بيانات جغرافية ،شعبة المسح ،قسـ الحفر
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 المواائ الافط ة قس العراؽ (7) خر طة
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 العم ؽ )الةكر س ةقً (الافطس م ا ا الةةرة   -3
(  99)يقع الميناء في خور الخفقة إلى الجنوب مف ميناء الفاو وميناء خور العمية عمى بعػدد

      (111)بطاقػػػػة  1999 وتػػػػـ تشػػػػغيمو عػػػػاـ(  1992 ) كػػػػـ مػػػػف مينػػػػاء الفػػػػاو حيػػػػث بػػػػدأ العمػػػػؿ عػػػػاـ
كػـ (  20 ) حيث تسمؾ السفف النفطية قناة خور الخفقة المؤدية إلى المينػاء بطػوؿ ،مميوف طف/سنة

عوامػػػة لداللػػػة البحريػػػة حيػػػث يسػػػتقبؿ المينػػػاء السػػػفف ( 12)متػػػر ويحتػػػوي عمػػػى (  1111)وبعػػػرض 
 ،3119 ،احمػد وحمػزة ف مػف جػزأيف بػري وبحػري )متػر فقػد تتكػو (  31 ) النفطية العمبلقة بغػاطس

(، يبدأ الجزء البري مف الرميمػة ممتػدًا إلػى السػاحؿ ويشػمؿ عػدد مػف الخزانػات النفطيػة الخػاـ فػي 92
لرئيسػػػة ومحطػػػة ضػػػخ الػػػنفط مػػػف خػػػبلؿ األنابيػػػب ا 2ألػػػؼ ـ( 121)حقػػػؿ الرميمػػػة بطاقػػػة كميػػػة قػػػدرىا 

ع لمصػدمات أما الجزء البحري فيشتمؿ عمى أربعة أرصفة فوالذية مجيزة بمان، الناقمة لمنفط إلى الفاو
بحموالت تتراوح (*1)متر ويتصؼ باستقباؿ السفف النفطية(  1119 ) يتـ مف خبلليا التحميؿ وبطوؿ

يتضػػح ممػػا تقػػدـ اف مػػوانئ العػػراؽ التجاريػػة عامػػة غيػػر مخصصػػة  ،مميػػوف برميػػؿ(  3-291)بػػيف 
ائػدة كونيػا قػادرة ألداء نوع معيف مف الوظيفة )النشاط( باستثناء الموانئ النفطية مما ال يخمػو مػف الف

عمى أداء أكثر مف وظيفة في آف واحػد لتسػييؿ حركػة التبػادؿ التجػاري بػيف العػراؽ والػدوؿ األخػرى، 
فينالػػؾ اخػػتبلؼ واضػػح مػػف حيػػث المواصػػفات واالختصاصػػات واألطػػواؿ األرصػػفة لممػػوانئ العراقيػػة 

                                                                                                                                                               (.                                               11وكما يبدو مف جدوؿ)
 

                                      
متػرًا سػػعة مميػوني برميػػؿ وسػػعة  399متػرًا سػػعة مميػوف برميػػؿ و 321يبمػغ أطػػواؿ السػفف النفطيػػة المحممػة بػػالنفط  (*)

شػػركة  ،وزارة الػػنفط ،لتػػر مقابمػػة شخصػػية مػػع الرباف/كػػاظـ عبػػد الرسػػوؿ 131البرميػػؿ حسػػب المقيػػاس البريطػػاني 
 . 11/1/3112تاريخ المقابمة  ،مدير القسـ الفني ،النقبلت النفطية
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  (01جدوؿ )
 المواةف ت الع مة لممواائ العرار ة

 
 

 اضى انًٍُبء
عذد 

 األرصفخ

 

 َىع األرصفخ
أطىال األرصفخ 

 )و(

انطبلخ اإلَزبجٍخ 

 )طٍ(

 

 االخزصبص
انجهخ 

 انًطئىنخ

 

 االخزصبص انحبنً

 حًىالد عبيخ وحبوٌبد وزارح انُمم  عبيخ وحبوٌبدحًىالد  1181 5812 خرضبًَ 22 او لصر

 حًىالد عبيخ  وزارح انُمم  صُبعً 01111 01111 خرضبًَ 02 خىر انسثٍر 

 حًىالد عبيخ  وزارح انُمم  ثضبئع عبيخ 181 181 فىالرٌخ 1 أثى فهىش 

 حًىالد عبيخ  وزارح انُمم  ثضبئع عبيخ 1181 1151 خشجً 5فىالري / 00 08 انًعمم 

 حجىة )ضبٌهى( وزارح انزجبرح حجىة 211111 011 خرضبًَ 0 انججٍهخ

 يزىلف عٍ انعًم وزارح انزجبرح  صٍذ األضًبن 081111 021 خشجً 0 انعشبر

 يزىلف عٍ انعًم وزارح انصُبعخ أضًذح كًٍبوٌخ 211111 001 خرضبًَ 0 فهىش ًأضًذح أث

 يزىلف عٍ انعًم وزارح انصُبعخ  رفرٌغ يعذاد 211111 021 خرضبًَ 0 اضًُذ انكىفخ

رفرٌغ يعذاد انُفظ )انغبز  281111 211 حذٌذي 0 انًعبير

 انطبئم(

 ٌعًم حطت انطفٍ وزارح انُفظ

 خشجً 6 01 انفبو

 خرضبًَ 5

اضزمجبل انطىالى انًغبدرح إنى  وزارح انُفظ رصذٌر انًُزجبد انُفطٍخ 611111 0285

 انًىاَئ انُفطٍخ

 ٌعًم رصٍفٍٍ نزحًٍم انُفظ وزارح انُفظ رحًٍم َفطً 281111 819 فىالرٌخ 5 خىر انعًٍخ

 رحًٍم َفطً وزارح انُفظ رحًٍم َفطً  181111 0118 فىالرٌخ 5 انجصرح

 يزىلف عٍ انعًم حبنٍبً  وزارح انُفظ ضخ انُفظ 09111 161 خرضبًَ 0خشجً/  2 1 انًفزٍخ 

 
 مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى: المةدر : 

 ، ص ببل. 3112وزارة النقؿ، الشركة العامة لموانئ العراؽ، قسـ التخطيط الشعبة الفنية،  -
 وزارة الزراعة، مديرية زراعة المنطقة الجنوبية، القسـ    -، ص ببل. 3112وزارة النفط، شركة نفط الجنوب، مشروع القرض الياباني،  -
، ص ببل.3112الفني، شعبة األسماؾ،   



 

 

 
 
 
 املؤثرَ والبشريُ اخلصائص اجلغرافًُ الطبًعًُ 

 النقل البحرٍ العراقٌيف  

Natural geographical and human characteristics affecting the Iraqi Marine 

Transport 

 الضْابط الطبٔعٔ٘/ املبحح األّل
Physical controls 

 رٓ٘ـــــــل البشــــــالعْام/ الجاىٕاملبحح 
Human Factors 
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الضواةط الطة ع ةالمةحث األوؿ / 
 

  ،يتناوؿ ىذا الفصؿ دراسة الخصائص الطبيعية والبشرية وأثرىا في كفاءة حركة النقؿ البحػري

النقػؿ إذ لكؿ منيما تأثير في حركة النقؿ البحري ولذلؾ سػيركز عمػى أكثػر العوامػؿ تػأثيرًا فػي حركػة 

 العراقي والتي يمكف إجماليا بما يأتي:

يتػػأثر النقػػػؿ البحػػػري العراقػػي كثيػػػرًا بالضػػػوابط الطبيعيػػة والتػػػي تتػػػرؾ آثػػارًا واضػػػحة فػػػي حركػػػة 

السػػفف داخػػؿ المينػػاء وخارجػػو، كمػػا إنيػػا قػػد تػػؤثر سػػمبًا أو إيجابػػًا فػػي حركػػة المبلحػػة البحريػػة، ونظػػرًا 

 قػػي ألىميتيػػا سػػوؼ يػػتـ دراسػػة كػػؿ عنصػػر عمػػى حػػدة لمعرفػػة مػػدى تػػأثيره عمػػى النقػػؿ البحػػري العرا

 وكما يمي:

 .المورع الج راقس 0
يتركز النقؿ البحػري العراقػي فػي الجػزء الجنػوبي مػف العػراؽ تحديػدًا فػي محافظػة البصػرة التػي 

اإلسػبلمية فػي إيػراف ويحػدىا مػف الشػماؿ  يحدىا مف الشماؿ محافظة ميساف ومف الشػرؽ الجميوريػة

وتمتػد  ،غربي الخميج العربي والكويػتالغربي محافظتا ذي قار والمثنى ويحدىا مف أقصى الجنوب ال

شػػػػػرقًا °( 21-19و° 20-29شػػػػػمااًل وقوسػػػػػي الطػػػػػوؿ)°( 21-21و° 21-12بػػػػػيف دائرتػػػػػّي عػػػػػرض )

لدراسػػػػة الموقػػػػع الجغرافػػػػي أىميػػػػة فػػػػي توضػػػػيح مػػػػدى ارتبػػػػاط المحافظػػػػة  . (30 ،1992 ،)الربيعػػػػي

، إلى جانب تحديد المناطؽ وأجزاء اإلقميـ ومدى ارتباط كؿ جزء باألخر في ضوء  باألقاليـ المجاورة

المػػػؤثرات االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة ألىميػػػة الموقػػػع المتميػػػز كػػػاف لػػػو األثػػػر الكبيػػػر فػػػي تطػػػور ونمػػػو 

. (1ة)ريطػخ النشاط التجاري البحري الذي انعكس بدوره عمى التنمية االقتصػادية واالجتماعيػة لمبمػد 

 ،عطاىػػا أىميػػة كبيػػرة مػػف خػػبلؿ االتصػػاؿ بػػيف الػػببلد العربيػػة وغيػػر العربيػػة )إيػػراف( مػػف جيػػةكمػػا أ

 (.29 ،3112 ،)الجبوري وجعميا ممرًا بريًا بيف الموانئ وجميع مدنيا مف جية أخرى
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  (8طة ) ر خ
 المورع الج راقس لماطقة الدراسة
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الضواةط الطة ع ةالمةحث األوؿ / 
 

كػػذلؾ أسػػيـ فػػي إيجػػاد حركػػة نقػػؿ بحػػري كثيفػػة نظػػرًا لمسػػاحة المحافظػػة الواقعػػة عمػػى الخمػػيج 

البالغػػػػػػة  العػػػػػػراؽ% مػػػػػػف مسػػػػػػاحة (  2,2 ) وىػػػػػػي تشػػػػػػكؿ 3كػػػػػػـ(  19191 ) العربػػػػػػي والتػػػػػػي تبمػػػػػػغ

فضبًل عف حجميػا السػكاني البػالغ ، ( Ministry of Transport,2014,28) 3كـ( 222211,2)

 ببل( ،3112 ،)الجياز المركزي لئلحصاء 3112نسمة لعاـ (  2,210,091)

اف الموقع الجغرافي ترؾ آثارًا واضحًا عمى النقؿ البحري العراقي مػف خػبلؿ النشػاط التجػاري  

فعمػػػى  3112مػػػوانئ عػػاـ  9البحػػري وزيػػػادة عػػدد المػػػوانئ التجاريػػة وأرصػػػفتيا حتػػى بمغػػػت أعػػدادىا 

 ،الػرغـ مػف مشػػكبلت ىػذا الموقػػع إال أف النقػؿ البحػري ظػػؿ يمتمػؾ مػػف اإلمكانيػات مػا ىػػو متسػع ليػػا

( وكونيػا المنفػذ البحػري العراقػي 31 ،3111 ،بما تمثمو ىػذه المنطقػة مػف ضػرورة نقميػو ميمػة)جبارة

ألىمية موقعيا ( كـ و 19الوحيد الذي يربط العراؽ بالعالـ الخارجي بشريط ساحمي ضيؽ يبمغ طولو )

إذ اسػػتقطبت الحركػػػة التجاريػػػة عػػػف طريػػػؽ المجػػػاؿ البحػػري التػػػي تمتمكػػػو مػػػع المػػػوانئ العربيػػػة وغيػػػر 

( فأثر ذلؾ عمى مساىمة ىذا القطاع في الدخؿ القومي 219 ،3113،العربية األخرى)عمواف وحميد

 ( .39 ،3112،)وزارة التخطيط3112مميار دينار عراقي لعاـ (  32291)لمبمد بمبمغ
 

 .الترك ب الج ولوجس والترةة5
يعػػد التركيػػب الجيولػػوجي لمنطقػػة الدراسػػة امتػػدادًا طبيعيػػًا لمتركيػػب الجيولػػوجي لمخمػػيج العربػػي 

إال أنػػو أخػػذ خصوصػػية كونػػو دلتػػا ذا رواسػػب نيريػػة  ،الػػذي يعػػد السػػيؿ الرسػػوبي امتػػدادًا طبيعيػػًا لػػو
عػػراؽ تنقسػػـ إلػػى قسػػميف مػػف الناحيػػة التكوينيػػة ( إف البنيػػة الجيولوجيػػة لجنػػوب ال19 ،1993 ،)كػػريـ

ىمػػا السػػيؿ الرسػػوبي الواقػػع ضػػمف منطقػػة الجػػرؼ غيػػر المسػػتقر واليضػػبة الغربيػػة التػػي تقػػع ضػػمف 
منطقة الجرؼ المسػتقر الواقػع عمييػا خػور عبػداهلل فػي جزئيػا الجنػوبي الشػرقي ويطمػؽ عميػة بمنطقػة 

 (.9)( وخريطة 11( جدوؿ )19 ،1911 ،الدبدبة )الربيعي
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 (11جدوؿ)
 تتابع الطبقي لتكوينات الجيولوجية لمنطقة الدراسة

 العمؽ)ـ( التكوينات الجيولوجية العمؽ)ـ( التكوينات الجيولوجية

 5 سرٍشاَش 5 دتذتح

 6555 هاسثح 5 فاسط األسفم

 5 ذُىيح 5 انفاو

 5 خصٍة 5 دياو

 5 يششف 855 سوط

 6855 سيٍهح 8555 أو انشضىٌح

 5 يىسود 8855 طٍاساٌ

 5 َهش عًش - ادًذي

 5 صتٍش 5555 شعٍثح

 6555 سعذي 5855 اسطاوي

 : يٍ عًم انجبحث ثبالعزًبد عهى:ًصذران

انشتٍعييًد داود ساسييىد انىالييو انجٍىنييىسً وانفيي خ نًذاف ييح انثصييشجد يىسييىعح انثصييشج انذفشٌييحد  -8

 .4صد 8911)انًذىس انجغشافً( انثصشجد داس انذكًحد سايعح انثصشجد 

كييشٌىد دفييٍٍ يذًييذد انريياسٌو انجٍىنييىسً انذييذٌب نفييهم انشسييىتً وادي انشافييذٌٍ انجُييىتًد يشكييض  -6

 .88د ص8996دسايعح انثصشجد 1د انعذد61دساساخ انخهٍجد انًجهذ

تتكوف البنيػة الجيولوجيػة مػف عػدة أنػواع مػف الصػخور المتباينػة مػف حيػث قػدرتيا عمػى تحمػؿ 

كريتيػة لممػوانئ فضػبًل عػف قػدرتيا عمػى تحمػؿ حركػة النقػؿ البػري الضغط الناشئ عف األرصػفة الكون

الثقيمػػة مػػف والػػى المػػوانئ فتحتػػاج إلػػى عمميػػات ضػػغط ونقػػؿ التربػػة ودكيػػا لزيػػادة تماسػػكيا ومقاومتيػػا 

فػ ف دراسػػة  ،مػػا يزيػد مػػف تكػاليؼ إنشػػائيا، ( 09 ،3112 ،عمػى تحمػؿ األوزاف الثقيمػػة عمييػا)العنزي

ة واضػػحة مػػف خػػبلؿ تأثيرىػػا عمػػى النقػػؿ البػػري بشػػكؿ عػػاـ والنقػػؿ البحػػري التركيػػب الجيولػػوجي أىميػػ

لقػػد انعكسػػت تػػأثيرات الحركػػات األرضػػية . بشػػكؿ خػػاص كمػػا ىػػي الحػػاؿ بالنسػػبة لمظػػاىر السػػطح 

 في إقميـ السيؿ حيث يكوف انحدار السطح  ،ةػػػػػي لمنطقة الدراسػػالتكتونية عمى المظير التضاريس
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 (9خر طة )
 الج ولوج ة قس ماطقة الدراسةالتكو ا ت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المةدر: مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى:
مطشػػر، وسػػ ـ رزاؽ، دراسػػة التػػ ر خ التكتػػواس والترسػػ ب لماػػ طؽ جاػػوب العػػراؽ، ورػػ ئع المػػؤتمر األوؿ سامػػ ا 

 7، ص 5115األءوار، مركز عموـ الةح ر، ج معة الةةرة، 
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انحدارًا بطيئًا مف الشماؿ الغربي نحو الجنوب الشرقي باتجػاه الخمػيج العربػي ممػا اثػرا عمػى الرسوبي 

 المبلحية لشط العرب وخور الزبير.جرياف المياه في القناة 

 وكػػذلؾ عمػػى عمميػػات النحػػت واإلرسػػاب فييمػػا التػػي اتصػػفت تربتيػػا بأنيػػا ذات نسػػجة طينيػػة

( مما يزيد مف 11)ريطة نيرية والبحرية خبعممية التعرية ال( المتأثرة 13غرينية قميمة التماسؾ جدوؿ)

كميات الرواسب والطمي. أدى ىذا االنحػدار إلػى تكػويف جػزر نيريػة خاصػًة فػي شػط العػرب مكونػة 

فضػػبًل عػػف إعاقػػة حركػػة السػػفف القادمػػة ، بػػذلؾ االنحنػػاءات التػػي تعمػػؿ فػػي تضػػيؽ القنػػاة المبلحيػػة 

متػر فػوؽ مسػتوى سػػطح 2إذ يصػؿ ارتفػاع السػطح إلػػى حػوالي  ، (11 ،1993 ،والمغادرة)عبػدالزىرة

سػـ/كـ فػي ( 30,9 ) البحر في أقصى األجزاء الشمالية عنػده المنطقػة السػاحمية التػي يبمػغ انحػدارىا

متػػرًا فػػوؽ مسػػتوى سػػطح البحػػر ويصػػؿ ارتفػػاع (  322 ) حػػيف يكػػوف االنحػػدار نحػػو الشػػماؿ والشػػرؽ

 متػػر فػي حػيف يصػؿ االرتفػػاع فػي أـ قصػر وخػػور (3)السػطح عنػد مينػائي المعقػػؿ وأبػي فمػوس إلػى 

 (.9 ،1911 ،)الربيعيخمسة امتار الزبير إلى

وتتصػػؼ السػػواحؿ الشػػمالية الغربيػػة لمخمػػيج العربػػي بأنيػػا طينيػػة موحمػػة ناتجػػة عػػف ترسػػب فػػي 
ويمتػػػد إلػػػى الغػػػرب  ،والػػػذي يطمػػػؽ عميػػػو بالرصػػػيؼ الرافػػػديف المتػػػدني األعمػػػاؽمنظومػػػة شػػػط العػػػرب 

والجنػػوب منػػو منطقػػة ضػػحمة تعػػرؼ بالرصػػيؼ العربػػي الضػػحؿ والػػذي انعكػػس بػػدوره عمػػى التيػػارات 
 القادمة إلى الشاطئ كونيا تتكسر وتيبط قمتيا عند مرورىا فوؽ خانؽ بحري.

وجػػة ميػػاه ضػػحمة تخفػػض مػػف سػػرعتيا حيػػث فعنػػد وجػػود حػػواجز مرتفعػػة فػػي القػػاع تواجػػو الم
تحدث أمػواج واطئػة طويمػة ومعتدلػة فػي كػؿ مػف الجنػوب والجنػوب الغربػي فػي بدايػة الخمػيج العربػي 
ويعد ىػذا مرفػًأ طبيعيػًا لممينػاء يبعػده عػف التيػارات واألمػواج العاليػة التػي تمحػؽ أضػرار جسػيمو عمػى 

 ة في الموانئ.يبًل عف السفف المتراكفض، المنشآت الساحمية والسفف القادمة والمغادرة 
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 (05جدوؿ)

 ترب الق ع واألعم ؽ لمقا ة المالح ة العرار ة
 

 اضى انمُبح انًالحٍخ
 انطىل

 )كى(

 انعرض

 )كى(

 انعًك

 )كى(

عذد  َىع انمبع

 صخىر طًٍُ ريهً االَحُبءاد

خىر انخفكخ انًؤدٌخ إنى يٍُبء 

 انجصرح
56 0111 21 - - - 5 

انعًٍخ انًؤدٌخ إنى يٍُبء خىر 

 انعًٍك
81 811 21 - - - 1 

 2 - - - 08 281 18 انعًٍخ انًؤدٌخ إنى خىر عجذهللا

 خىر عجذهللا انًؤدٌخ إنى أو لصر

 )انمُبح انخبرجٍخ(
60 211 8 - - - 1 

 8 - - - 01,8 181 22 انذاخهٍخ إنى أو لصر

 1 - - - 00 111-211 22 انذاخهخ يٍ أو لصر إنى خىر انسثٍر

 يٍ خىر انسثٍر وشظ انجصرح

 )انُبظى(
02,8 61-011 1,8 - - - 9 

 0 - - - 1 61 18 شظ انجصرح

 2  - - 1.6 081 01 يذخم انفبو 

 2  - - 5.8 021 8 انطذ انذاخهً

 0  - - 1-2.9 021 08 انطذ انخبرجً

 مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى:مةدر : ال
 ، ص ببل.3113لموانئ العراؽ، قسـ الحفر، شعبة المسح البحري،  وزارة النقؿ، الشركة العامة-
جميوريػػة العػػراؽ، وزارة النقػػؿ، الشػػركة العامػػة لمػػوانئ العػػراؽ، جػػداوؿ المػػد والجػػزر، مطبعػػة الشػػركة العامػػة لنقػػؿ  -

 02 - 23ص  3112المسافريف والوفود بغداد 
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 ( 01) ر طةخ
 التعر ة الاهر ة والةحر ة لترب س حؿ العراؽ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المةدر: مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى:

 . 011111/ 0، مق  س  الرسـ 0535الخر طة األدم رال ة قس الخم ج العرةس، الررـ 
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يتضح مف خبلؿ ما تقدـ اف التركيػب الجيولػوجي لمنطقػة الدراسػة ذات تػأثيرات واضػحة عمػى 
النقػػؿ البحػػري العراقػػي مػػف حيػػث طبيعػػة جريػػاف الميػػاه وعمميتػػي النحػػت والترسػػيب التػػي تتعػػرض ليػػا 

مي القنوات والممرات البحرية تاركة بذلؾ تأثيرًا سمبيًا عمى حركة سير السفف فييا الرتفاع كميات الط
الناتجة عف اإلرساب النيري والبحري وعممية اليدـ الجػانبي لثقػؿ األرصػفة والمنشػآت المقامػة عمييػا 

فضػػبًل  ، مػػا يزيػػد مػػف اإلنفػػاؽ عمػػى عمميػػات الحفػػر والصػػيانة المسػػتمرة ليػػا لضػػماف العمػػؽ المناسػػب
شػػييدىا بفعػػؿ عػف ارتفػػاع المبػالغ المصػػروفة عمػػى إنشػاء المػػوانئ الجديػدة أو التوسػػع فػػي األرصػفة وت

عمميػات الػػدؾ لرخويػة األرض كونيػػا ذات تربػة طينيػػة ناعمػػة تصػؿ نسػػبة مفصػوالت الطػػيف والغػػريف 
عمى التػوالي وتتسػاوى ىػذه النسػب عنػد ( % 1-1)  و( % 29-0)  ،(  %99-90 ) والرمؿ إلى

 ،مايكروف)عكػػػػاش ومحمػػػػد( 1-1,9 ) حيػػػػث يبمػػػػغ حجػػػػـ دقػػػػائؽ الطػػػػيف( % 91 ) المنتصػػػػؼ إلػػػػى
( فمف خبلؿ عمميات الحفر المستمر نجد أف نسبة المػواد الصػمبة المتبقيػة فػي األطيػاف 32، 3111

( إذ تتأثر 39 ،1990 ،)العيداني(% 91 ) والمتبقية ماء والتي تبمغ نسبتيا( % 21 ) الحفر بمغت
تي عمميتا النحت والترسيب واليدـ بعدة عوامؿ منيا طبيعية الجرياف النيري والتيارات البحرية وظاىر 

المػػد والجػػزر، وعمومػػًا فػػ ف ضػػحالة األعمػػاؽ وتػػدنييا وكثػػرة الشػػعاب المرجانيػػة والجػػزر وتػػدرج القػػاع 
عرقمة التيارات البحرية واألمواج حيث تندفع قمتيا إلى األماـ وتتكسر بقوة مكونة أمواجًا متكسرة في 

ر واضػػػح فػػػي ( كونيػػػا ذات تػػػأثي299 ،1910 ،حػػػيف تكػػػوف حػػػرة الحركػػػة فػػػي الميػػػاه العميقػػػة )عمػػػي
عمميتّي نقؿ الرواسب وتغيير شكؿ الشواطئ إلى المياه الضحمة وىػذا ال يضػمف سػبلمة سػير السػفف 
فػػي القنػػاة والممػػرات المبلحيػػة القادمػػة إلػػى مػػوانئ العػػراؽ التجاريػػة، فيسػػتدعي بػػذلؾ اتخاذىػػا مسػػارات 

دة تتػػراوح مػػا بػػيف محػػددة لتفػػادي جنوحيػػا خػػبلؿ سػػيرىا، فمعظػػـ األوقػػات يترتػػب عمييػػا االنتظػػار لمػػ
الرتفاع منسوب المياه لمكنيػا مػف الػدخوؿ إلػى مػوانئ العػراؽ التجاريػة بمػا يضػمف  ساعة (13-32)

 سبلمة رسوىا عمى األرصفة.
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 . طة عة الس حؿ الةحري 3
األثػػر المباشػػر عمػػى حركػػة النقػػؿ البحػػري مػػف حيػػث حركػػة السػػفف القادمػػة (*1)لطبيعػػة السػػاحؿ
بمػػا اف العػػراؽ يمتمػػؾ سػػاحبًل  ،العػػراؽ التجاريػػة وعمػػى إقامػػة المػػوانئ ومنشػػآتياوالمغػػادرة إلػػى مػػوانئ 

بحريػػًا قصػػير عمػػى الخمػػيج العربػػي الػػذي يعػػد المنفػػذ البحػػري الوحيػػد لمعػػراؽ فقػػد دفعنػػا إلػػى اسػػتعراض 
طبيعػػة السػػاحؿ العراقػػي. فمػػف حيػػث االمتػػداد ف نػػو يمتػػد مػػف رأس البيشػػة مػػف الجيػػة الشػػرقية المطمػػة 

 ،(99 ،3113 ،كػػػػـ )النػػػػػاىي( 91) عمػػػػى الخمػػػػيج العربػػػػي ويبمػػػػغ مجمػػػػػوع أطواليػػػػا بكػػػػؿ تعرجاتيػػػػا
(. أما مف حيث االستقامة ف نو يتميز بتعرجاتػو وىػذا النػاتج مػف طبيعػة تكوينػو الجيولػوجي 9)ريطةخ

حيث يقع ضمف السواحؿ المستقرة والفيضية الناتجة مف خػبلؿ اإلرسػاب النيػري التػي مصػدرىا نيػر 
 (.32 ،1990 ،الكاروف والكرخة وبيمشير)المنصوري

لترسيب لمساحؿ العراقي تعود إلى رسوبيات العصر الرباعي الحديث البػالغ سػمكو إف طبيعة ا
ـ حيث اثر التنشيط التكويني والمتمثؿ بارتفاع التضاريس في منطقة الزبير وارتفاع ( 311-91)مف

بمغػػػػت مسػػػػاحة  ، اذتركيػػػػب السػػػػيبة حيػػػػث سػػػػاعدت عمميػػػػات الترسػػػػيب عمػػػػى تغييػػػػر شػػػػكؿ السػػػػاحؿ 
فػي القسػـ الغربػي ويعػود تنػاقض  3كػـ( 91) و 3كػـ( 122)لقسـ الشرقي منو الرواسب الساحمية في ا

مسػػاحة الرواسػػب فػػي القسػػـ الغربػػي إلػػى سػػرعة التيػػارات باتجػػاه خػػور عبػػد اهلل حيػػث أدى إلػػى نشػػاط 
كـ الواقعة ( 121)عممية النحت الساحمي مما اثر ذلؾ عمى تكويف السباخ الساحمية الممتدة لمسافة 

( إذ اتصػػػػفت تربتيػػػػا 121 ،1910 ،لعػػػػرب ومجػػػػرى خػػػػور الزبير)الياشػػػػميبػػػػيف مصػػػػب نيػػػػر شػػػػط ا
فشػػكؿ األثػػر ، أمتػػار(  0بالطينيػػة الغرينيػػة الضػػعيفة جػػدًا وغيػػر المسػػتقرة )غيػػر ثابتػػة( حتػػى العمػػؽ)

السػػمبي أمػػاـ حركػػة السػػفف القادمػػة إلػػى مػػػوانئ العػػراؽ التجاريػػة لضػػيؽ الممػػر المبلحػػي النػػاتج عػػػف 

                                      
ويعيف خط الساحؿ أما بخط الجرؼ البحري أو بالخط  القاري يقصد بو خط االتصاؿ بيف المياه البحرية باليابس( *)

جميؿ طارش وحسف خميؿ حسف وعدي إدريس  ،الذي تصؿ إليو أعمى أمواج العواصؼ لممزيد ينظر: العمي
 ،3113 ،2الجزء  ،21العدد ،مجمة أبحاث البصرة ،التغيرات الجغرافية والمبلحية لقناة خور عبداهلل ،حمود
 .19ص
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متر الوصوؿ إلػى المػوانئ 9ذ يصعب عمى السفف التي يزيد غاطسيا عف عممية الترسيب المستمر إ
 . لقمة أعماقيا عمى امتداد أطواليا 

 (03جدوؿ)
 المس ق ت الةحر ة لمس حؿ العرارس وأطواله 

 المورع
 م ؿ ةحري المس قة الةحر ة/

 إلى مف
 56 شط العرب جز رة ورةة

 806 رأس الة شة رأس الك  د الكو تس
 309 محطة شط العرب الةةرةم ا ا 
 5904 محطة شط العرب العم ةخور 

 301 عةداهلل ةحر خور 5عوامة ةحر خور عةداهلل 4عوامة
 4903 م ا ا أـ رةر عةداهلل ةحر خور 5عوامة

 0106 خور عةداهلل رأس الة شة
 مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى مةدر :ال
 .  5103، 5535الةحر ة، الررـ  الخر طة األدم رال ة -
 .  5103، 0559الخر طة األدم رال ة الةحر ة، الررـ  -

ميػؿ 3كما أف الساحؿ ال يقابمػو سػوى ميػاه الخمػيج العربػي المتمثػؿ بشػريط مػائي يبمػغ عرضػو 
المنطقػة المحصػورة بػيف رأس (*1)ميػؿ بحػري 1.0في المنطقة المحصورة بيف جزيػرة وربػة والسػاحؿ و

       مػف بػيف(  110) يحتػؿ السػاحؿ العراقػي المرتبػة حيث  .(  12جدوؿ )  كايد الكويتي البيشة ورأس
  (.12دولة بحرية جدوؿ)(  111 )

الحػػدود مػػع الجانػػب  أدت عمميػػات التعريػػة والترسػػيب لمسػػاحؿ العراقػػي الػػى تفػػاقـ مشػػكمة ترسػػيـ
سػػاحؿ العراقػػي مػػف جيػػة، الكويتي،وىػػذا يعيػػؽ نمػػو ومسػػتقبؿ النقػػؿ البحػػري العراقػػي لقصػػر وضػػيؽ ال

وارتفاع كميات الطمي مػف جيػة أخػرى، وبيػذا تتخػذ السػفف القادمػة إلػى مػوانئ العػراؽ التجاريػة نحػو 
لسػػػبلمة  ، ميػػػؿ بحػػػري جنػػػوب شػػػرؽ مػػػدخؿ شػػػط العػػػرب( 21) فنػػػار شػػػط العػػػرب المثبػػػت عمػػػى بعػػػد

 (.91 ،3112،وصوليا إلى الموانئ)العيداني

                                      
ار الحكمة لمطباعة، البصرة، ، مضر خميؿ، اإلحصاء الجغرافي، دـ لممزيد ينظر: العمر1193الميؿ البحري=( *)

 20ـ ، ص 1999
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 (04جدوؿ)
 الممتدة عمى الخم ج العرةس وترت ةه  الع لمسأطواؿ السواحؿ الةحر ة 

 الاسةة المئو ة ألطواؿ السواحؿ ترت ةه  الع لمس طوؿ خط الس حؿ الةمد
 004 006 56 العراؽ

 501 57 85 سمطاة عم ف
 0509 63 651 السعود ة

 43001 68 0811 إ راف
 0905 93 811 اسم رات

 903 013 381 رطر
 408 019 095 الكو ت
 305 005 031 الةحر ف
 - - 4193 المجموع

 مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى: مةدر:ال
البيادلي، قاسـ عبد عمي، الموانئ العراقية وأثرىا في قوة الدولػة، رسػالة ماجسػتير كميػة التربيػة ابػف رشػد، جامعػة  -1

 .19، ص3111بغداد،
العػػػزاوي، بيػػػاء بػػػدري حسػػػيف، دور إيػػػراف فػػػي التػػػأثير عمػػػى جيولوجيػػػة منطقػػػة الخمػػػيج العربػػػي، مجمػػػة الجمعيػػػة  -3

 . 99، ص1999، 23الجغرافية العراقية، العدد 
، الجػػػػزء 31دراسػػػػة جغرافيػػػػة، مجمػػػػة أبحػػػػاث البصػػػػرة، العػػػػدد  السػػػػكيني، حميػػػػد غالػػػػب، مػػػػوانئ الخمػػػػيج العربػػػػي، -2

 .290، ص3111األوؿ،
ما تقدـ يتضح لنا اف السػاحؿ العراقػي يصػنؼ ضػمف سػواحؿ الػدلتا وىػو جػزء مػف فمف خبلؿ 

إذ يعتبر مف السواحؿ المحايدة لعدـ تجانسيا وتباينيا  (*1)سواحؿ الخميج العربي ذو االمتداد القصير
وعمميػػة الترسػػيب والنحػػت مػػف ، لطبيعػػة السػػاحؿ وشػػكمو المتمثػػؿ بػػالموقع البحػػري الضػػيؽ مػػف جيػػة 

ممػػا شػػكؿ إحػػدى المعوقػػات أمػػاـ إقامػػة ، كونػػو يعػػد مػػف السػػواحؿ الطمويػػة الضػػحمة ،  جيػػة أخػػرى
الموانئ وخطوط السكؾ والطرؽ البرية عمى امتداده إال بعد عمميات استبداؿ التربة ودكيػا وضػغطيا 

 ،مف خبلؿ الحفر المستمر لمممرات والقنوات البحريػة ومػداخميا)العامري، ومعالجة مشكمة الترسبات 
( إذ يرفع مف تكاليؼ إقامة الموانئ والمنشاة المقامة عمييا لضحالة الساحؿ وال تتجػاوز 09 ،1999

                                      
 كـ 911كـ في حيف يبمغ طوؿ الساحؿ الكويتي 1911كـ أما سمطنة عماف  3111بمغ طوؿ الساحؿ اإليراني ( *)

في خور عبداهلل شماؿ غرب الخميج العربي والتأثيرات  اليايدرومورفي الوضع ،وساـ رزاؽ ،لممزيد ينظر: مطشر
 .109ص  ،3113شباط  ،3المجمد  ،9العدد  ،آداب ذي قار ،ىاؤ المتوقعة لمموانئ الحديثة  المزمع إنشا
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فبػذلؾ لػـ تقػـ  ،متػر(  11 ) متر ما يتعذر دخوؿ السفف التي يزيد غاطسػيا عػف( 11 ) أعماقو عف
 Wheib and Abdulمػوانئ تجاريػة باسػتثناء مينػائي أـ قصر)الشػمالي والجنػوبي( وخػور الزبيػر )

Latiff,2010,6.) 

 .الما خ وعا ةره4
لمعناصػػر المناخيػػة تػػأثير فػػي كفػػاءة النقػػؿ البحػػري العراقػػي سػػواء كػػاف ىػػذا التػػأثير ايجػػابي أو 

ولغرض توضيح ذلؾ التأثير عمى النقؿ البحري سػيبحث كػؿ عنصػر لوحػدة، لتوضػيح مػدى . سمبي 
 ىذا التأثير وكما يمي:

 درجة الحرارة واسشع ع الشمسس  .0
حركة النقػؿ البحػري سػواء أكانػت حركػة السػفف داخػؿ المػوانئ  عمى الحرارة أثر كبيرلدرجات  

 ،أـ مرافقيػػا الخدميػػة مػػف جيػػة وحركػػة العمػػؿ التػػي يقػػـو بيػػا األشػػخاص فػػي المػػوانئ مػػف جيػػة أخػػرى
الػذي تقػع ضػمف المنػاخ الصػحراوي الػذي يتميػز باألمطػار منطقة الدراسة فمف خبلؿ الموقع الفمكي ل

)عبد اهلل  إذ يمثؿ اإلقميـ الجاؼ أكثر مناطؽ العراؽ ،تذبذبة وبفصؿ صيؼ طويؿ وجاؼالشتوية الم
 °ـ (21-39( حيث يبمغ المعدؿ السنوي لدرجات الحرارة في محافظة البصرة )10 ،3112 ،وديري
درجات الحرارة باالرتفاع التدريجي منذ شير كػانوف الثػاني الػذي يعػد أبػرز الشػيور الػذي يبمػغ  وتأخذ
 (20,1لتصؿ إلى أقصى ارتفاع ليػا فػي شػير تمػوز الػذي يبمػغ المعػدؿ فيػو) °ـ (19,2)  قدرهمعدالً 

( 19ويتضػح مػف ذلػؾ اف معػدالت درجػات الحػرارة تكػػوف مرتفعػة فػي معظػـ شػيور السػنة جػػدوؿ)° ـ
 (.2وشكؿ)

 إف التبايف في درجات الحرارة صيفًا وشتاًء آثار سمبية عمػى نشػاط العػامميف فػي النقػؿ البحػري
 ،وحركتو داخؿ الميناء فيما يخص األشير السيئة لمعمؿ داخؿ السفف خبلؿ عمميتي التفريغ والشػحف

أشير( بيف شير آذار وحتى تشريف الثاني وعمى حركة العمؿ 1إذ تبمغ األشير السيئة لمعمؿ حوالي)
دي إلػػى بالنسػػبة لمنقػػؿ البػػري خػػبلؿ عمميػػة التحميػػؿ والتػػي يقتصػػر العمػػؿ خػػبلؿ فتػػرات الميػػؿ مػػا يػػؤ 

كما يكوف  ،والسيما إذا اقترنت الحرارة المرتفعة بالرطوبة النسبية في الجو، انخفاض معدالت األداء 
أثرىا واضحًا عمى بعض المواد الغذائية واألدوية السريعة التمؼ فيراعي السرعة فػي عمميػات التفريػغ 
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مػا اثػر عمػى ، ف المػوانئ والشحف خبلؿ أشير الصيؼ لعدـ وجود أجيزة التكييػؼ والتبريػد فػي مخػاز 
فقػػد رافػػؽ ىػػذا  .(23 ،3119 ،)الخفػػاؼ وخضػػير %( 31) كفػػاءة العمػػؿ فػػي المػػوانئ إلػػى مػػا دوف

( 11)التوسػػع فػػي زاويػػة السػػقوط اإلشػػعاع الشمسػػي فػػي منطقػػة الدراسػػة إلػػى طػػوؿ النيػػار ألكثػػر مػػف
 ساعة لتسعة أشير مف السنة وىي الفترة الواقعة بيف شير شباط وتشريف األوؿ.

( سػػاعة يوميػًا فػػي الفتػػرة الواقعػػة 12-13فػي حػػيف نجػػد اف فتػرة اإلشػػعاع الشمسػػي تكػوف بػػيف)
( واثػػػر ذلػػػؾ سػػػمبًا عمػػػى نشػػػاط العػػػامميف فػػػي النقػػػؿ 93 ،1911 ،بػػػيف شػػػير آذار وأيموؿ)السػػػيد ولػػػي

 البحري والسيما العامميف في عنابر السفف.
 5103لمح قظة الةةرة °( والة رى)ـ(المعدالت الشهر ة لدرج ت الحرارة العظمى 05جدوؿ)

معدؿ درجة الحرارة العظمى  األشهر
 °()ـ

معدؿ درجة الحرارة 
 °(الة رى)ـ

معدؿ درجة الحرارة 
 °()ـ

 0403 905 0904 ك اوف الث اس
 0708 0007 5309 شة ط
 55 0505 5805 آذار

 5606 5101 3305 ا س ف
 30 5500 3609 م  س)أ  ر(

 3706 3100 4500 حز راف
 3809 3006 4608 تموز
 3807 3105 4603 آب

 3504 5707 4300 أ موؿ
 3109 5505 3603 تشر ف األوؿ
 5008 0406 5809 تشر ف الث اس
 0407 903 5100 ك اوف األوؿ

 57048 5109 3401 المعدؿ الساوي
الجوية والرصػد الزلزالػي العراقيػة، بغػداد،  جميورية العراؽ، وزارة العمـو والتكنولوجية، الييئة العامة لؤلنواءالمصدر : 

3112. 
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 (. 05المةدر: مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى ة  ا ت جدوؿ )

 األمط ر .5
عمػى عمميػات النقػؿ  -رغـ قمتيا عمػى محافظػة البصػرة  –تؤثر األمطار الساقطة تأثيرًا مباشراً 

البحري)الشحف والتفريغ( فغزارتيا تؤدي إلى توقؼ عمميات الشحف والتفريغ لمبضائع المتداولة القابمة 
فضبًل عف تمؼ  نتكاإلسملمتمؼ كالمواد الغذائية والحبوب )الحنطة والرز والسكر( والمواد اإلنشائية 

 ( 10، جدوؿ) كاألدوية المستمزمات الطبية
 (10جدوؿ)

 5103كم ة األمط ر الس رطة عمى ماطقة الدراسة لع ـ 
 المجموع الشهري لكم ة األمط ر الس رطة)ممـ( األشهر

 703 ك اوف الث اس
 100 شة ط
 107 آذار

 004 ا س ف
 5006 م  س)أ  ر(

 1 حز راف
 1 تموز
 1 آب

 1 أ موؿ
 503 تشر ف األوؿ
 7507 تشر ف الث اس
 806 ك اوف األوؿ

 00407 المجموع الساوي
 .5103جمهور ة العراؽ، وزارة العمـو والتكاولوج ة، اله ئة الع مة لألاواا الجو ة العرار ة، ة داد، المةدر :   

0

10

20

30

40

50

كانون 
 الثانً 

تشرٌن  اٌلول  اب  تموز  حزٌران  ماٌس  نٌسان أذار  شباط
 االول 

تشرٌن 
 الثانً 

كانون 
 االول 

قةاةفظق نق ةرا (    )نقةو ات نقشهريق ق رجق نقارنرا نقوظةى  نقةغرى ( 1)شكب 
  2031قوة  

 معدل درجة الحرارة  الصغرى  معدل درجة الحرارة  العظمى 
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آثػارًا سػمبية عمػى ( ممـ إال أنيا تتػرؾ 112,9حيث تصؿ مجموع الكميات الساقطة سنويًا إلى)
لػػى مػػوانئ العػػراؽ  حركػػة النقػػؿ البحػػري العراقػػي والسػػيما عمػػى حركػػة السػػفف القادمػػة والمغػػادرة مػػف وا 

( لػػػدى ربػػػاف السػػػفينة 39 ،1999 ،التجاريػػػة فػػػ ف سػػػقوطيا بغػػػزارة يػػػؤدي إلػػػى انعػػػداـ الرؤيا)السػػػكيني
داميا مباشػرًة عمػى وحدوث أمواج عالية يسبب بذلؾ اصطداميا بسفف راسية عمى الرصيؼ أو اصط

 ،الرصػيؼ خػبلؿ تراكييػا محدثػة بػػذلؾ أضػرار جسػيمة فػي بػػدف السػفينة والييكػؿ أالرتكػازي لمرصػػيؼ
والسيما البضػائع غيػر المكيسػة ، فضبًل عف تأثيرىا عمى عمميات الشحف والتفريغ في داخؿ الموانئ 

ليوريػػػا واالمونيػػػا والكمنكػػػر واألسػػػمدة الكيماويػػػة كا ،السػػػريعة التمػػػؼ كػػػالحبوب والسػػػكر والحنطػػػة والػػػرز
كما تؤثر عمى نشاط العامميف وأجيزتيـ وخاصػة أجيػزة الفحػص كمػا تػؤثر  ،واالسمنت غير المكيس

عمى حركة عمؿ الرافعات والسيارات العاممة في تفريغ السفف وشحنيا لكثرة عطبلتيا وانقطاع التيػار 
 ببل(.،3112 ،رىاؽ)وزارة النقؿالكيربائي وصعوبة حركة العامميف في الموانئ إلصابتيـ باإل

فاألمطػار السػاقطة تػؤثر أيضػا عمػى حركػة النقػؿ البػري المرتبطػة بػالظيير المػوانئ التػي تعػد  
( حيػػث تتػػرؾ أثػػرًا 29 ،3119 ،مػػف اخطػػر العناصػػر المناخيػػة المسػػببة الحػػوادث عمػػى الطرؽ)بػػدر

إذ بمػػػغ عػػػدد الحػػػوادث واضػػػحًا عمػػػى الطريػػػؽ والمركبػػػة مسػػػببة حػػػوادث جسػػػيمة بػػػاألرواح والمعػػػدات 
حادثػة  32البصػرة بنحػو -خػور الزبيػر-الػذي يػربط مينػاء أـ قصػرعمػى الطريػؽ الحاصمة لممركبػات 

أمػا عػدد الحػوادث عمػى الطريػؽ الػرابط بػيف مينػاء أبػي  ،خبلؿ الفتػرة الواقعػة بػيف تشػريف األوؿ وأيػار
عػػدد الحػػوادث الحاصػػمة حادثػػة لممركبػػات المحممػػة بالبضػػائع فػػي حػػيف بمػػغ  11فمػػوس البصػػرة بنحػػو 

 ،حادثػػػة)وزارة التخطػػػيط13لممركبػػػات الناقمػػػة لمبضػػػائع مػػػف مينػػػاء المعقػػػؿ إلػػػى مراكػػػز التسػػػميـ بنحػػػو 
( كما تؤثر في اختيػار الموقػع األنسػب لقيػاـ المػوانئ المقدمػة أفضػؿ الخػدمات لظييرىػا 19 ،3112

التي تتمتع بمرونة جيدة لبلتصاؿ والتفاعؿ معو عبر البحار فكمما كاف الظيير غنػي بنشػاط المػوارد 
 (.91 ،3119،االقتصادية المتعددة الجوانب كاف مف الضروري إنشاء ميناء لخدمتو)االسدي

 ة ب .الض3
آثػار  لػو وىػذا يؤثر الضباب تأثيرًا كبيرًا عمى سبلمة النقؿ البحري العراقي بسبب حجبو لمرؤيػا

خسائر باألرواح والمعػدات. تحػدث ظػاىرة الضػباب خػبلؿ فصػؿ الشػتاء وفػي سػاعات  خطيرة مسببة
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و يقمػػؿ إذ انػػ، الصػػباح البػػاكر لبضػػعة أيػػاـ بسػػبب انخفػػاض درجػػات الحػػرارة وارتفػػاع الرطوبػػة النسػػبية 
مف درجة الرؤيا حيث تيػب الريػاح الشػمالية الشػرقية البػاردة القادمػة مػف اليضػبة اإليرانيػة فػي فصػؿ 
الشتاء عمى مياه الخميج وعندما تمتقي بالجبيػة الدافئػة مسػببًة ضػبابًا كثيفػًا مػؤثًر عمػى النقػؿ البحػري 

تفػػػاع الشػػػمس ويصػػػؿ العراقػػػي فػػػي فصػػػؿ الشػػػتاء والػػػذي يحػػػدث خػػػبلؿ الصػػػباح البػػػاكر ويتبلشػػػى بار 
( ممػا يجعػؿ مػدى الرؤيػا ضػعيؼ 19حدوث الضباب أقصاه في شيري كانوف األوؿ والثاني جػدوؿ)

( ومػػف ثػػـ يػػؤدي بالتػػالي إلػػى توقػػؼ حركػػة السػػفف فػػي 192 ،3113،متر)الشػػواورة111-91مػػا بػػيف 
في أرصفة الموانئ فيػؤثر  بالسفف المارة والمتراكية (*1)القنوات والممرات المبلحية خوفًا مف تصادميا

عمى سرعة وصوؿ السفف الداخمػة إلػى مػوانئ العػراؽ التجاريػة مػف خػبلؿ التوقػؼ لبضػع سػاعات مػا 
وىػػذا يكمػػؼ  ،  بح مػػدى الرؤيػػا واضػػح لمربػػاف( سػػاعات أو التقميػػؿ مػػف سػػرعتيا حتػػى يصػػ9-2بػػيف )

                                   (.121 ،3119 ،عنبرمبالغ مرتفعة يتحمميا الناقؿ أو المالؾ لمسفينة لتأخر في موعد وصوليا)
 (07جدوؿ )

 معدالت حدوث الضة ب قس ماطقة الدراسة
( األشهر  معدؿ تكرار الضة ب) ـو

 6 ك اوف الث اس
 0 شة ط
 1 آذار

 1 ا س ف
 1 م  س)آ  ر(

 1 حز راف
 1 تموز
 1 آب

 1 أ موؿ
 0 تشر ف األوؿ
 5 تشر ف الث اس

 8 األوؿك اوف 
  ـو 08 المجموع الساوي

 .5103اله ئة الع مة لألاواا الجو ة والرةد الزلزالس، ة داد، وزارة الاقؿ والموةالت،المةدر : 

                                      
سفف بحرية  0إلى  3112-3111عدد الحوادث التي تتعرض ليا السفف خبلؿ الضباب الكثيؼ لمفترة مف بمغ( *)

األمـ  -1: منيا في المياه اإلقميمية العراقية ومدخؿ قناة خور الزبير لممزيد ينظر 2مما أدى إلى تحطميا وغرؽ 
وزارة النقؿ  -3.  29ص ،3112 ،لمواصبلتنشرة النقؿ وا ،المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،المتحدة

سجبلت المواقؼ اليومية لحركة –وحدة السيطرة البحرية  –قسـ الشؤوف البحرية  –الشركة العامة لموانئ العراؽ  –
 .3112السفف، 
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 .الر  ح4
لمرياح تأثير مباشر عمى النقؿ البحري العراقي مف خبلؿ تأثيره في حركة المياه داخؿ القنوات 

فضػبًل عػف تأثيرىػا عمػى السػفف المتوقفػة داخػؿ  ، الناجمػة عنيػاوالممرات المبلحية العراقيػة واألمػواج 
ممػا تتسػبب فػي حػدوث اصػطداـ  ،الموانئ حيث تػؤدي ىػذه الحركػة إلػى قطػع الحبػاؿ الرابطػة لمسػفف

بػػيف السػػفف ومػػف ثػػـ تػػؤدي إلػػى تحطميػػا فػػي بعػػض األحيػػاف وكػػذلؾ تأثيرىػػا عمػػى عمميػػات الشػػحف 
يػػات الحديثػػة فػػي مجػػاؿ النقػػؿ البحػػري إال انػػو مػػا زاؿ لمريػػاح والتفريغ)المناولػػة( فعمػػى الػػرغـ مػػف التقن

( لػػذلؾ فػػاف ربػػاف السػػفينة ال يبحػػر مػػا لػػـ 22 ،3111 ،تػػأثير واضػػح عمػػى المبلحػػة البحريػػة )الزوكػػة
 ،تتػػػوافر لديػػػو خػػػراط تفصػػػيمية ونشػػػرات يوميػػػة عػػػف حالػػػة البحػػػر وحركػػػة الريػػػاح واألمػػػواج فيػػػو)غالب

 (.11)ريطةوخ( 11( فمف خبلؿ الجدوؿ)112 ،1919
 (08جدوؿ)

 5103ومعدالت تكرارء  قس ماطقة الدراسة وسرعه  لع ـ  اله ةةأاواع الر  ح 
 المعدؿ الشهري لسرعة الر  ح ـ/ث  األشهر معدؿ تكرارء  أاواع الر  ح الس ئدة

 406 ك اوف الث اس 0300 الشم ل ة
 403 شة ط 305 الشم ل ة شرر ة

 406 آذار 409 الشرر ة
 501 ا س ف 606 الشرر ة الجاوة ة

 408 م  س)آ  ر( 700 الجاوة ة
 701 حز راف 503 الجاوة ة ال رة ة

 604 تموز 0405 ال رة ة
 303 آب 3603 الشم ل ة ال رة ة

 305 أ موؿ 0003 السكوف
 508 تشر ف األوؿ - -
 508 تشر ف الث اس - -
 308 ك اوف األوؿ - -

 4038 الساويالمعدؿ  9906 المجموع الساوي
جمهور ػػة العػػراؽ، وزارة الاقػػؿ و المواةػػالت، اله ئػػة الع مػػة لألاػػواا الجو ػػة والرةػػد الزلزالػػس، ة ػػداد، المةػػدر : 

5103 . 
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 (00) ر طةخ
 الر  ح قس ماطقة الدراسة وردة
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الريػػاح الشػػمالية الغربيػػة تحتػػؿ المرتبػػة األولػػى مػػف حيػػث معػػدؿ تكػػرار ىبوبيػػا والػػذي نجػػد أف 
فػػي حػػيف احتمػػت الريػػاح الجنوبيػػة الغربيػػة المرتبػػة األخيػػرة حيػػث بمػػغ معػػدؿ  . ( 20,2 ) يصػػؿ إلػػى

 وامػػة المػػوانئ وبنػػاء األرصػػفة حيػػث يؤخػػذ اتجاىيػػا بنظػػر االعتبػػار عنػػد إق، (  3,2 ) تكػػرار ىبوبيػػا
كػػوف اتجػػاه الريػػاح السػػائدة متوافقػػًا مػػع اتجػػاه األرصػػفة لحمايػػة السػػفف المتراكيػػة والمنشػػأة يجػػب أف ي

كونيا تعد مف أىـ العناصر المؤثرة ، ( 129 ،3112،المقامة عمييا وخدمات الشحف والتفريغ )ممش
فػي  إنيا تؤدي إلى تبايف فػي درجػات الحػرارة مػا يسػبب تباينػاً  إذ، في تخطيط وتشغيؿ النقؿ البحري 

 (.29 ،3111 ،مناطؽ الضغط وحركة الرياح وىي المسبب الرئيسي لحركة األمواج )محمد
يتػػػأثر النقػػػؿ البحػػػري العراقػػػي فػػػي األشػػػير الواقػػػع بػػػيف كػػػانوف الثػػػاني وآذار بػػػالمرتفع الجػػػوي 

بػػػا ويمتػػػد فػػوؽ الجزيػػػرة العربيػػػة امػػا فػػػي شػػػيري حزيػػػراف و اآلسػػيوي المتشػػػكؿ فػػػوؽ سػػيبيريا وشػػػرؽ أور 
ؿ تغييػػر فػػي توزيػػع الضػػغط الجػػوي لسػػخونة األرض حيػػث يضػػعؼ المػػنخفض الجػػوي وتمػػوز يحصػػ

يػػراف واألخػػر يقػع فػػي شػػبو الجزيػػرة العربيػػة  اقسػػميف: إحػػداىمالػذي ينقسػػـ إلػػى  شػرؽ الخمػػيج العربػػي وا 
 ،وىذا يجعؿ اختبلؼ في اتجاه الرياح وسرعتيا وعدـ ثباتيا في اتجاه معيف عمى مدار السنة)العنزي

إذ  ،لؾ يكوف تأثيرىا األكبر عمى النقؿ البحري العراقي والسػيما عمػى منسػوب الميػاه( لذ99 ،3119
يكػػػوف تأثيرىػػػا عمػػػى ارتفػػػاع المػػػد فػػػي القنػػػوات والممػػػرات البحريػػػة العراقيػػػة مػػػا يسػػػمح لمسػػػفف التجاريػػػة 

والجنوبيػػػػة ليػػػػا عكػػػػس  ،بالػػػػدخوؿ والخػػػػروج أمػػػػا الريػػػػاح الشػػػػمالية فمػػػػف شػػػػانيا أف يبقػػػػى المػػػػد واطئػػػػاً 
( مػػػا يػػػؤثر عمػػػى عمميػػػات حركػػػة السػػػفف فػػػي القنػػػوات والممػػػرات 20-29 ،3112،ير)الشػػػعباف التأث

المبلحيػػػػة العراقيػػػػة القادمػػػػة والمغػػػػادرة ورسػػػػوىا فػػػػي أرصػػػػفة المػػػػوانئ التجاريػػػػة العراقيػػػػة الف سػػػػرعتيا 
 .(*1)ـ/ثا(0تتعدى)

كمػػا تػػرتبط العواصػػؼ الترابيػػة والرمميػػة بسػػرعة الريػػاح مقرونػػة بارتفػػاع درجػػات الحػػرارة، حيػػث 
( حيػػث تشػػكؿ عػػامبًل سػػمبيًا ومػػؤثرًا 19يبلحػػظ تكرارىػػا فػػي شػػير مػػايس وحزيػػراف وتمػػوز وآب جػػدوؿ)

                                      
ـ/ثا( أياـ شير تموز لممزيد ينظر: 21-21ـ/ثا( و)20إلى) ،تصؿ سرعة الرياح في معظـ أياـ شير حزيراف( *)

مطبعة  ،كراس المد والجزر وسرعة الرياح في موانئ العراؽ التجارية والنفطية ،بدالسبلـ وعمي بستاف جوادسعود ع
 .3112والوفود، بغداد،  الشركة العامة لنقؿ المسافريف
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 ،3112 ،ـ )عبدالسػػبلـ وجػػواد 2,1بمػػغ ي ذيقػػي نتيجػػة لقمػػة مػػدى الرؤيػػا والػػعمػػى النقػػؿ البحػػري العرا
( ما يؤدي إلى توقؼ النقؿ البحري عمى امتداد القنوات والممرات المبلحيػة المؤديػة إلػى مػوانئ 131

 العراؽ التجارية.
 (09جدوؿ)

 5103المعدالت الشهر ة لمعواةؼ التراة ة لماطقة الدراسة لع ـ 
 المعدؿ الشهري لمعواةؼ األشهر

 4 ك اوف الث اس
 5 شة ط
 5 آذار

 5 ا س ف
 01 م  س
 53 حز راف
 00 تموز
 9 آب

 5 أ موؿ
 5 تشر ف األوؿ
 0 تشر ف الث اس
 0 ك اوف األوؿ

 80 المعدؿ الساوي
 وزارة الاقػؿ، اله ئػة الع مػة لألاػواا الجو ػة العرار ػة والرةػد الزلزالػس، المةدر :

 .5103محطة أاواا المط ر، الةةرة، 
 .الخة ئص الةحر ة5

مػػف الخصػػائص البحريػػة الميمػػة التػػي تػػؤثر بصػػورة مباشػػرة يتميػػز السػػاحؿ العراقػػي بمجموعػػة 
 عمى كفاءة النقؿ البحري والمبلحة في موانئ العراؽ التجارية وأىـ ىذه الخصائص:

 األعم ؽ -أ
يقصد بيا المنطقة االنتقالية اليامشية سواء أكانت صالحة أـ غير صالحة لممبلحة ألنيا تعد 

 ،)بيػـر Fore shoreحر بمعنػى تسػمى بالسػواحؿ األماميػة لمغمور بمياه الباجزءًا مف خط الساحؿ 
( إذ يتوقػػػؼ أعمػػػاؽ الميػػػاه السػػػاحمية وأشػػػكاليا عمػػػى مجموعػػػة مػػػف العوامػػػؿ الجيولوجيػػػة 92 ،3112
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فضبًل عػف عوامػؿ التعريػة كعمػؿ التيػارات البحريػة واألمػواج  ، كاالنكسارات وااللتواءات واالنحناءات
 ،)داودتتفاعػػػػؿ جميعيػػػػا بعمميػػػػات النحػػػػت والترسػػػػيب فػػػػي المنػػػػاطؽ السػػػػاحمية ،وحركػػػػة المػػػػد والجػػػػزر

( بػػأف أعمػػاؽ الميػػاه فػػي القنػػوات والممػػرات المبلحيػػة 31فػػنبلحظ مػػف خػػبلؿ الجػػدوؿ) (32 ،3113
أعمػػؽ قنػػاة عػػف المؤديػػة إلػػى مػػوانئ العػػراؽ التجاريػػة قميمػػة وضػػحمة حيػػث ال يزيػػد عمػػؽ الميػػاه فػػي 

ة وىذه بدوره انعكس بصػورة سػمبية عمػى حركػة النقػؿ البحػري العراقػي فقخفي خور ال كما متر 33,9
 099مػػف خػػبلؿ تعػػذر وصػػوؿ السػػفف التجاريػػة ذات الحمػػوالت الكبيػػرة البالغػػة إجمػػالي حموالتيػػا عػػف 

طف ساكف لمحموالت العامة كسفف البضػائع العامػة الوصػوؿ إلػى مػوانئ  31911كسفف الحاويات و
ا غيػػر قػػادرة عمػػى االسػػتفادة منيػػا ممػػا يتطمػػب إجػػراء عمميػػات الحفػػر العػػراؽ التجاريػػة ومػػف ثػػـ يجعميػػ

والصػػيانة المسػػتمرة ليػػذه القنػػوات والممػػرات المبلحيػػة ومػػداخؿ المػػوانئ وأرصػػفتيا لتػػتمكف ىػػذه السػػفف 
نفاقػػاً  لػػرؤوس أمػػواؿ كبيػػرة، لرفػػع كميػػات كبيػػرة مػػف  مػػف الوصػػوؿ بسػػبلمة، وىػػذا يتطمػػب تخصيصػػًا وا 

 (.99 ،3112 ،واالتفاؽ مع الجانب الكويتي واإليراني)العيداني ،اقياالرواسب وذلؾ لقمة أعم
والخارجيػة والػداخمي وقنػػاة  لغػرض حفػر ىػذه القنػوات والممػرات المبلحيػة وكػري القنػاة الداخميػة

خور عبد اهلل ومدخؿ الفاو لتوفير أعمػاؽ مناسػبة لمػرور واسػتقباؿ السػفف القادمػة إلػى مػوانئ العػراؽ 
السػػػفف عمػػى التخفػػػيض مػػف حموالتيػػػا لضػػماف سػػػبلمة وصػػوليا فتقتصػػػر عمػػػى  التجاريػػة مػػػا يضػػطر

السفف التجارية الصغيرة والمتوسطة وىذا يزيد مف تكاليؼ العممية النقمية. ويتضح مف خبلؿ ذلؾ اف 
األعماؽ إحدى العوامؿ المؤثرة عمى النقؿ البحري العراقي بشػكؿ سػمبي مػف حيػث تحديػد نػوع السػفف 

 تيا.القادمة وحجـ حموال
 المد والجزر-ب

مػػػػف أىػػػػـ العوامػػػػؿ المػػػػؤثرة عمػػػػى الحركػػػػة المبلحيػػػػة فػػػػي القنػػػػوات (*1)تعػػػػد حركػػػػة المػػػػد والجػػػػزر
( والتػػػي يحػػػدد مػػػف خبلليػػػا إمكانيػػػة دخػػػوؿ السػػػفف التجاريػػػة 31والممػػرات المبلحيػػػة ومػػػداخميا جػػػدوؿ)

                                      
دقيقة بشكؿ متكرر ومنتظـ تقريبًا حيث يطمؽ 31ساعة  13يقصد بو ارتفاع وانخفاض مياه البحار مرة واحدة كؿ (*)

( لممزيد Low tideانخفاض لممياه بالجزر) أدنى( وعمى High tideمستوى بالمد) أعمىعمى ارتفاع المياه إلى 
 .3119 ،3ط ،اإلسكندرية،السويس  ،ةدار المعرفة الجامع ،جغرافية المياه ،محمد خميس ،الزوكة ،ينظر
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فتحػػػػػػػدث ىػػػػػػػذه الظػػػػػػػاىرة مػػػػػػػرتيف فػػػػػػػي اليػػػػػػػـو بارتفػػػػػػػاع متبػػػػػػػايف فػػػػػػػي حركتيػػػػػػػا ووقػػػػػػػت  ،ومغادرتيػػػػػػػا
( وتتميز حركة المد والجزر في منطقة الدراسة بأنو مف النوع المخػتمط 21 ،3112،حدوثيا)الشعباف

 Duong andالشػبو اليػومي المتػأثرة بنظػاـ المػد والجػزر السػائد فػي شػماؿ غػرب الخمػيج العربػي)
Khrutch,2001, 72( ولقمة األعماؽ وضحالتيا والسيما عنػد القنػوات والممػرات البحريػة 2)( شكؿ

ومػداخميا مػا يضػطر عمػى بعػض أنػواع السػفف فػػي االنتظػار لحػيف حػدوث المػد لتػتمكف مػف الػػدخوؿ 
وبما اف موانئ العراؽ التجارية وأرصفتيا  ،والخروج مف والى الموانئ بسبلمة تجنبًا مف خطر الجنوح

 ( 33اقيا وكما يبدو مف جدوؿ)تتميز بتبايف في أعم
 (51جدوؿ)

 5103معدالت األعم ؽ لمقاوات والممرات المالح ة المؤد ة إلى مواائ العراؽ التج ر ة والحدود المسموح ةه  لع ـ 

ال  طس المسموح  ارؿ األعم ؽ )ـ( اسـ القاوات والممرات المالح ة
 لممالحة لمسفف )ـ(

 405 505 را ة السد الخ رجس
 00 50 فقة المؤد ة إلى م ا ا الةةرةلخخور ارا ة 

 00 50 را ة خور العم ة المؤد ة إلى م ا ا العم ؽ
 03 05 القا ة المؤد ة إلى خور عةداهلل

 00 901 را ة خور عةداهلل المؤد ة إلى أـ رةر)القا ة الخ رج ة(
 00 0505 القا ة الدخمة إلى أـ رةر

 9051 00 الزة رالممر المالحس مف أـ رةر إلى خور 
 505 305 الممر المالحس مف خور الزة ر إلى شط الةةرة)م مؽ(

 5 301 الممر المالحس لشط العرب
 5 6 الممر المالحس لشط العرب المؤد ة إلى م ا ا المعقؿ

 3 505 الممر المالحس لشط العرب المؤد ة إلى م ا ا أةو قموس
 00 0105 األرةفة الشم ل ةالممر المالحس الـ رةر المؤد ة إلى 

 00 0005 الممر المالحس الـ رةر المؤد ة إلى األرةفة الجاوة ة
 0 104 الممر المالحس لمرسى ة د األسم ؾ الف و الج اب الجاوةس

 01 0005 را ة خور عةداهلل
 00 5505 فقةخرا ة خور ال

 مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى: مةدر :ال
 .5103الع مة لمواائ العراؽ، رسـ الحفر الةحري، خرائط المسح الةحري، وزارة الاقؿ، الشركة -
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 (50جدوؿ)
 معدالت حركة المد والجزر قس القاوات والممرات المالح ة المؤد ة إلى مواائ العراؽ التج ر ة

 5103لع ـ  

 األشهر
 مدخؿ الف و )ـ( را ة السد الداخمس )ـ(

 الجزر المد الجزر المد
 109 508 107 508 ك اوف الث اس

 109 507 107 506 شة ط
 109 508 107 503 آذار

 1001 508 108 508 ا س ف
 000 5001 109 507 آ  ر

 005 301 109 509 حز راف
 000 301 1001 508 تموز
 000 509 1001 508 آب

 1001 300 109 508 أ موؿ
 1001 507 1001 507 تشر ف األوؿ
 1001 508 108 507 تشر ف الث اس
 109 508 108 507 ك اوف األوؿ

 107 5079 1065 5096 المعدؿ
 مف عمؿ الة حث ة العتم د عمىمةدر : ال
 . 3112، 1329الخريطة األدميرالية، الرقـ -1
وزارة النقػػػػؿ، الشػػػػركة العامػػػػة لمػػػػوانئ العػػػػراؽ، قسػػػػـ الشػػػػؤوف البحريػػػػة، شػػػػعبة المبلحػػػػة البحريػػػػة، وحػػػػدة المبلحػػػػة -3

 ، ص ببل .3112البحرية(، سجبلت المد والجزر اليومي، الفاو)السيطرة 
عبدالسبلـ، سعود وعمي بستاف جواد، كراس المد والجزر، وزارة النقؿ، الشركة العامة لموانئ العراؽ، قسـ الشؤوف -2

 ، ص.3112البحرية، وحدة السيطرة البحرية، 
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كانون 
 الثانً

تشرٌن  أٌلول آب تموز حزٌران آٌار نٌسان آذار شباط
 األول

تشرٌن 
 الثانً

كانون 
 األول

 (م)مدخل الفاو  (م)اقناة السد الداخلً 

 (2شكؿ )
 3112لعاـ  معدؿ حركة المد والجزر في القنوات والممرات المبلحية

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (31المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى بيانات جدوؿ )
لذلؾ تعػد حركػة المػد مػف أىػـ العوامػؿ الميمػة التػي تسػيؿ فػي حركػة السػفف القادمػة والمغػادرة 

ـ/ثػػا (  1,1-1 ) متػػر وسػػرعتيا تتػػراوح مػػا بػػيف9حيػػث تعمػػؿ موجػػة المػػد بارتفػػاع الميػػاه لتصػػؿ إلػػى 
( حيػػث ال تسػػع ىػػذه األعمػػاؽ لحركػػة مبلحػػة السػػفف ذات الحمػػوالت الكبيػػرة 109 ،3113 ،)مطشػػر

رسػػاؤىا فػػي أوقػػات المػػد العػػالي ىػػو فػػي مينػػاء أـ قصػػر حيػػث تسػػمح  اكمػػ(*1)ممػػا يقتصػػر دخوليػػا وا 
طف الممكف استقباليا فػي ( 3111-1111)طف و(  12911 ) باستقباؿ السفف التي تبمغ حموالتيا

فضػػبًل عػػف وجػػود الجسػػور التػػي تحػػدد أوقػػات دخػػوؿ وخػػروج السػػػفف ، مػػاؽ مينػػاء المعقػػؿ لقمػػة األع
متر مما يحتـ مف خبلؿ ذلؾ عمى السػفف القادمػة إلػى (  9,1-2,9 ) واالحتفاظ بغاطس يتراوح بيف

                                      
فالرياح الشمالية مف شأنيا اف يبقى المد واطئًا في حيف  ،يتأثر ارتفاع المد والجزر باألحواؿ الجوية السائدة( *)

حركة المياه األرضية في جنوب السيؿ  ،فخري ىاشـ ،الرياح الجنوبية ليا عكس التأثير لممزيد ينظر إلى: خمؼ
 . 9ص ،3111 ،9-1 العدد،  اإليرانيةمجمة دراسات  ،لبيئيةالرسوبي وآثارىا ا
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موانئ العػراؽ التجاريػة اف تسػتغؿ أعمػى مػد خػبلؿ دخوليػا ورسػوىا وتراكييػا عمػى األرصػفة المختمفػة 
 األعماؽ مف رصيؼ آلخر .

 (33جدوؿ)
 3112معدالت األعماؽ في واجيات أرصفة موانئ العراؽ التجارية ومداخميا لعاـ

معدؿ العمؽ  األرةفة اسـ الم ا ا معدؿ العمؽ )ـ( األرةفة اسـ الم ا ا
 )ـ(

 خور الزة ر

 4,3 المتسوة شس 0

وةس
لجا

ر ا
رة

أـ 
 

 9-5,8 الحاطة 0
 3,9 5 5,3-5,5 الحد دي 5

3 5,5-5,3 3 5,9 
4 6 4 5,9 
5 3 5 5,9 
6 5,6 6 1,8 
7 5,5 7 5,8 
8 7 8 75,7 
 5-5,5 الةومعة 9 5 9

 1,0 الس  مو 01 5,4-0,5 01
 1,01 السكر 00 5,8 00

 5,6 الم روة اس 05

 لس
شم

ر ال
رة

أـ 
 

05 5,01 
 5,01 03 9,1 الخم ج الث ئر 03

 ال  ز الس ئؿ
(0 ،5) 4,6-7 

04 3,00 
05 5,00 

 05 06 5,01-9 05-0 المعقؿ

 الف و
مرسى ة د األسم ؾ 

 05 07 4,1 الجاوةس

 05 08 5,5 5-0 م ا ا أةس قموس
را ة خور عةد 

 00 09 5,00-01 - اهلل المالح ة

را ة خور الخفكة 
 55-5,50 - المالح ة

 05 ح و  ت 51
50 RoRo 05 
 05 الحد دي 55

 مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى مةدر : ال
وزارة الاقػػػؿ، الشػػػركة الع مػػػة لمػػػواائ العػػػراؽ، رسػػػـ الحفػػػر الةحػػػري، شػػػعةة المسػػػح الةحػػػري، معػػػدالت األعمػػػ ؽ -

 .5103لألرةفة، المورؼ الساوي، 
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 الت  رات الةحر ة -جػ
تتحػػػرؾ ىػػػذه مػػػف أىػػػـ العوامػػػؿ المػػػؤثرة عمػػػى حركػػػة النقػػػؿ البحػػػري، (*1)تعػػػد التيػػػارات البحريػػػة

التيػػارات وفػػػؽ عػػدة عوامػػػؿ كالريػػاح السػػػائدة واألمػػػواج المديػػة وطوبوغرافيػػػة المنطقػػة واالخػػػتبلؼ فػػػي 
تؤثر ىػذه التيػارات عمػى حركػة النقػؿ البحػري  ، اذ( 291 ،1911 ،درجة الحرارة وكثافة المياه)جودة

ى تػػأخر موعػػد وصػػوؿ يػػا مػػع اتجػػاه ىبػػوب الريػػاح السػػائدة ف نيػػا تػػؤدي إلػػاتوالسػػيما إذ اتفقػػت اتجاى
 01-91السػػػفف التجاريػػػة إلػػػى المػػػوانئ فتعمػػػؿ الريػػػاح الجنوبيػػػة الشػػػرقية التػػػي تتػػػراوح سػػػرعتيا بػػػيف 

حػػػراؼ السػػػفينة عػػػف مسػػػارىا ممػػػا تعمػػػؿ عمػػػى ان، قػػػدـ (  0-9 ) كـ/سػػػاعة عمػػػى رفػػػع األمػػػواج إلػػػى
ارات البحرية تتجو ( أف التي13)ريطةكما نبلحظ مف الخ ،(**)وكثيرًا ما تتعرض إلى الغرؽ وجنوحيا.

مػػف الخمػػيج العربػػي المتجيػػة مػػف الشػػماؿ والشػػماؿ الشػػرقي ثػػـ تنحنػػي باتجػػاه ميػػاه شػػط العػػرب نحػػو 
الغرب ثـ تعود إلى الجنوب باتجػاه الجنػوب الشػرقي بػذلؾ يكػوف االتجػاه السػائد لمتيػارات البحريػة فػي 

والحت بالجانػب الغربػي  الخميج عكس دوراف عقرب الساعة بشكؿ دائري ما يزيد مف عمميتي النحت
تػػؤثر ىػػذه التيػػارات المحممػػة بالرواسػػب التػػي تعػػد دلتػػا شػػط  اذ ، اإليرانػػي وترسػػيبيا بالجانػػب الشػػرقي

العرب المصدر األساسي ليذه الرواسب الناعمة والمترسبة فػي خػور عبػد اهلل كونػو منخفضػًا تكتونيػًا 
حركػة وسػير السػفف فػي  فػي( مما شكمت إحدى القوى المؤثرة 399 ،3112 ،لقربو مف الدلتا)البدراف

قناة خور عبد اهلل المؤدية إلى موانئ العراؽ التجارية فعندما يكوف اتجػاه السػفينة فػي القنػاة المبلحيػة 
باتجػػاه التيػػار انػػو يػػؤدي إلػػى الزيػػادة فػػي سػػرعتيا ممػػا يقمػػؿ مػػف وقػػت وصػػوليا إلػػى المػػوانئ والعكػػس 

ر عكػػس حركػػة سػػير السػػفف يػػؤدي إلػػى إبطػػاء سػػرعتيا وتػػأخر فػػي وقػػت وصػػوليا عنػػدما يكػػوف التيػػا
فضػػبًل عػػف انحرافيػػا عػػف مسػػارىا البحػػري مسػػببة جنوحيػػا وغرقيػػا فػػي بعػػض األحيػػاف فيػػدخؿ ذلػػؾ 
ضػػػػػػمف الحسػػػػػػابات االقتصػػػػػػادية مػػػػػػف الخسػػػػػػارة والػػػػػػربح والتػػػػػػأخر فػػػػػػي نقػػػػػػؿ الحمػػػػػػوالت مػػػػػػف والػػػػػػى 

ؿ ذلػػؾ اف التيػػارات البحريػػة تعػػد مػػف أىػػـ العوامػػؿ ( يتضػػح مػػف خػػبل29 ،1990 ،الموانئ)العيػػداني
 السمبية المؤثرة عمى حركة النقؿ البحري العراقي ما يعكس عمى كفاءتيا.

                                      
وفي مسارات ثابتة  ات مختمفةيقصد بو حركة الكتؿ المائية السطحية وتحت السطحية والعميقة باتجاىات وبسرع (*)

 ،األعورلقمو ومحمد عمي اأبو وتتميز بتجانس في خصائصيا كالحرارة والرطوبة لممزيد ينظر: الميادي مصطفى 
 .119-113ص ،1999 ،ليبيا،3ط ،الجغرافية البحرية

قسـ الحفر  ،مدير شعبة المسح البحري ،رئيس ضباط بحرييف ،حسيف سمماف مقابمة شخصية مع السيد داود (**)
 .39/13/3112بتاريخ  ،شركة العامة لموانئ العراؽ ،البحري
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ث اس/ العوامؿ الةشر ةالمةحث ال 

العوامػػؿ البشػػرية دورًا ميمػػًا فػػي التػػأثير عمػػى كفػػاءة النقػػؿ البحػػري بػػؿ تعكػػس العوامػػؿ  مػػارست
البشػػرية مػػدى كفػػاءة ىػػذا القطػػاع كونيػػا ذات تػػأثير مباشػػر فػػي النقػػؿ البحػػري وكفاءتػػو كمػػا أف كفػػاءة 

نقؿ قاس مف خبلؿ خدمتو لمعوامؿ البشرية كونيما يؤثراف أحداىما باآلخر، فالت  و النقؿ البحري وتقدم
فػػي ضػػيح ىػػذا التػػأثير البحػػري يػػؤثر فػػي التنميػػة االقتصػػادية التػػي ىػػي أسػػاس العوامػػؿ البشػػرية، ولتو 

 حده، لبياف مدى تأثيره وكما يأتي:عمى البحري سوؼ يتـ دراسة كؿ عامؿ  كفاءة النقؿ

 . السك ف 0
أولػػت ونجػػد أف الدولػػة  ، جػػذب النقػػؿ البحػػري والمػػوانئفػػي الميمػػة  ناصػػرمػػف الع سػػكافيعػػد ال

 ، يػػة فػػي تطػػوير المرافػػؽ والخػػدمات المتعمقػػة بالنقػػؿ البحػػري والسػػكاف و المنػػاطؽ الكثيفػػة السػػكاف األول
ينمػو اذ  ،فيناؾ عبلقة ارتباط وثيقػة بػيف التجمعػات السػكاف وتػوفير النقػؿ البحػري بأنواعػو المختمفػة 

ف نموًا طرديًا مع حجـ السكاف النقؿ البحري ) الموانئ وأرصفتيا والمنشاة القائمة عمييا( وأعداد السف
( ولفيػػـ عبلقػػة االرتبػػاط الوثيػػؽ بيػػنيـ مػػف خػػبلؿ وجػػود النشػػاط االقتصػػادي 09، 3113)احميػػداف، 

الكبيػػػر ممػػػا اوجػػػد الحاجػػػة إلػػػى التبػػػادؿ التجػػػاري واالعتمػػػاد عمػػػى شػػػبكات النقػػػؿ المتعػػػددة الوسػػػائط 
 (. 392، 3110الستقباؿ البضائع ونقميا بكفاءة )زنبوعة، 

اف العػػػراؽ يعتمػػػد بالدرجػػػة األسػػػاس عمػػػى حجػػػـ االسػػػتيرادات التجاريػػػة المختمفػػػة بيػػػدؼ  وبمػػػا
االسػػػػتقرار البشػػػػري وىػػػػذه النتيجػػػػة يرجػػػػع إلػػػػى تنميػػػػة وتطػػػػوير واقػػػػع النشػػػػاط االقتصػػػػادي والزراعػػػػي 

( فعمػػى الػػرغـ مػػف عػػدد الوفيػػات الكثيػػرة خػػبلؿ حػػرب الخمػػيج 199، 3119والصػػناعي )التركمػػاني، 
فػػ ف ذلػػؾ فػػرض عمػػى العػػراؽ  والحصػػار االقتصػػادي عمػػى البمػػد وحػػرب الخمػػيج الثالثػػةاألولػى والثانيػػة 

الزيػػػادة المسػػػتمرة فػػػي أعػػػداد السػػػكاف وتعػػػزا تمػػػؾ الزيػػػادة إلػػػى عػػػامميف ىمػػػا: الزيػػػادة الطبيعيػػػة وعػػػودة 
تمتػػع بعػػض األقػػاليـ المزدحمػػة بالسػػكاف بمسػػتويات ت( و 92، 3119إلػػى البمػػد )السػػعدي،  الميػػاجريف

فضػػػبًل عػػػف المػػػواد الكماليػػػة  ، لمعيشػػػة مػػػا يسػػػتدعي تػػػوفير المػػػواد الغذائيػػػة والصػػػناعيةعاليػػػة مػػػف ا
لػػذا يسػػتدعي توفيرىػػا عػػف  ،داخػػؿ حػػدودىا  الضػػرورية وغيرىػػا التػػي ال تسػػتطيع ىػػذه األقػػاليـ توفيرىػػا
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طريػػؽ النقػػؿ البحػػري والمػػوانئ بوصػػفيا أداة فعالػػة فػػي حركػػة التبػػادؿ التجػػاري المتمثمػػة باالسػػتيرادات 
، 3113الصادرات التػي ليػا األثػر االيجػابي فػي تحديػد أىميتيػا بالنسػبة لبلقتصػاد العراقػي )حسػف، و 

 22,199,112( وزيادة الطمب عمى البضائع والسمع المستوردة. بمغ تعداد سكاف العػراؽ حػوالي 02
( 32جػػدوؿ ) 3كػػـ(  2,222211 ) يتوزعػػوف عمػػى مسػػاحة البمػػد البالغػػة 3112مميػػوف نسػػمة لعػػاـ 

إذ نجػد أف  انعكست عمى التوسع الحضاري لممدف وظيور أحياء سكنية جديػدة، ، اذ( 12) ريطةوخ
ىنػػاؾ تبػػايف فػػي الكثافػػة العامػػة لسػػكاف البمػػد ظيػػرت بػػدورىا عمػػى جميػػع القطاعػػات االقتصػػادية فػػي 

 والسػػيما قطػػاع النقػػؿ البحػػري العراقػػي وموانئػػو ومرافقػػو المرتبطػػة بيػػا ومنػػاطؽ حػػرة وتجػػارة، الدولػػة 
) الشػػػركة  عػػػامبلً (  13011) فقػػػد وصػػػؿ عػػػدد العػػػامميف فػػػي ىػػػذا القطػػػاع ومؤسسػػػاتو الػػػى، بحريػػػة 

مف مجموع العػامميف فػي القطاعػات االقتصػادية األخػرى والبػالغ  ( 3،  3112العامة لموانئ العراؽ 
( وبػػذلؾ فانػػو 23، 3112)الجيػػاز المركػػزي لئلحصػػاء،  3112عػػامبًل عػػاـ (  102121 ) عػػددىـ
 11 ) مرتبة الثانية مف حيث عدد العػامميف فػي القطاعػات الحكوميػة المختمفػة والبػالغ عػددىايحتؿ ال

قطاعات وىذا يدؿ عمى أىمية قطاع النقؿ البحري وكبر حجمو في الدخؿ القومي لمبمد وىذا بدوره ( 
عامؿ مػف مجمػوع العػامميف  (11111 ) أيضا انعكس عمى عدد العامميف في ىذا القطاع والذي بمغ

 . 3112في عاـ  %(  0.32)اذ شكؿ نسبة بمغت 

 ؿ االرتة دي م. الع5 
تتفاعؿ العوامؿ االقتصادية بمختمؼ أنواعيا مع النقؿ البحري مف حيػث حركػة السػفف القادمػة 
والمينػػاء وتشػػغيمو وصػػيانتو كونػػو األداة الربطػػة ليػػذه العوامػػؿ، لػػذلؾ فػػ ف التفاعػػؿ يبنػػى عمػػى أسػػاس 

الظييػر المينػاء والػذي يميػزه عػف غيرىػا ولفيػـ ىػذه العبلقػة سػوؼ نسػتعرض الوضع االقتصادي في 
 األثر ليذه العوامؿ في النقؿ البحري العراقي وىي:

 
 

 
 



 
 

 
81 
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 (53جدوؿ )
 5103الكث قة السك ا ة لمعراؽ لع ـ 

عدد السك ف  المح قظة
 )ألؼ/اسمة(

اسةة عدد  (*0)5المس حة كـ
 السك ف %

 (**5)الكث قة السك ا ة
 اسمة/كـ

 8,95 8,9 0،36055 3353875 ا اوى
 9,059 5,4 7,00157 0435747 كركوؾ
 5,68 3,4 5,50650 0477684 د  لى
 3,05 7,4 0,031393 0598855 االاة ر
 7,3184 5,50 5355 7555578 ة داد
 6,567 4,5 6,6965 0864054 ة ةؿ

 6,505 5,3 6,5046 0194580 كرةالا
 0,70 6,3 3,07463 0541935 واسط

 7,58 5,4 7,54550 0440566 ةالح الد ف
 1,47 9,3 4,58176 0309618 الاجؼ

 7,055 4,3 9,9473 0065485 الق دس ة
 0,04 5,5 5,55159 735915 المثاى
 3,035 5,5 3,03955 0883061 ذي ر ر
 4,56 9,5 1,07676 997401 م س ف
 1,048 8,7 0,08154 5675455 الةةرة
 8,014 6,4 9,04868 0557684 ارة ؿ

 8,63 4,3 3,08055 0058633 سم م ا ة
 0,597 7,5 1,6515 0930560 دءوؾ

  %011 4,434488 883,077,34 المجموع الكمس
وزارة التخطػػيط والتعػػاوف اإلنمػػائي الػػدولي، الجيػػاز المركػػزي لئلحصػػاء، بيانػػات أعػػداد سػػكاف العػػراؽ   -1المصػػدر : 

 . 3112لعاـ
2-Ministry of transport, General company for ports of Iraq master plan study for port 
sector in the republic of Iraq in term report c1,2014, p. p 216. 

 .3112الجياز المركزي لئلحصاء، قسـ التخطيط، شعبة المساحة، البصرة،  -2
 

                                      
 .9.3، إصدار ArcGisحسبت المساحة بوساطة البرنامج  (*)
 .3112حسبت الكثافة العامة لمسكاف مف الباحث باالعتماد عمى إحصاءات عاـ ( **)
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ث اس/ العوامؿ الةشر ةالمةحث ال 

 (03طة ) خر 
 5103 لع ـ الكث قة السك ا ة الع مة قس العراؽ

 
 (32المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ )
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ث اس/ العوامؿ الةشر ةالمةحث ال 

 القط ع الةا عس -أ
ىناؾ عبلقة طردية بيف القطاع الصناعي والنقؿ البحري، فكمما ازدادت كثافة وسرعة الظيير 

(، فمػػػف خبللػػػػو يقػػػػـو 93، 3112صػػػناعيًا أصػػػػبح عمػػػؿ النقػػػػؿ البحػػػري عمػػػػبًل مزدوجػػػًا )اليامشػػػػي، 
المػػواد المنتجػػة مػػف جيػػة واسػػتيراد المػػواد األوليػػة والنصػػؼ المصػػنعة الداخمػػة فػػي العمميػػات بتصػػدير 
 . ية مف جية أخرى الصناع

إف العػػػراؽ يمتمػػػؾ عػػػددًا كبيػػػرًا مػػػف الصػػػناعات الكبيػػػرة والمتوسػػػطة العاممػػػة وغيػػػر العاممػػػة كمػػػا 
وقنواتيػػا المبلحيػػة ( ومعظميػػا تتػػوطف بػػالقرب مػػف النقػػؿ البحػػري والمػػوانئ 32يبلحػػظ مػػف الجػػدوؿ )

البحريػػػة كصػػػناعات البتروكيمياويػػػات واألسػػػمدة الكيماويػػػة والحديػػػد والصػػػمب المسػػػتوطنة بػػػالقرب مػػػف 
ميناء خور الزبيػر عمػى قنػاة خػور الزبيػر المبلحيػة ومعمػؿ األسػمدة واالسػمنت المسػتوطنة عمػى قنػاة 

قنػاة خػور عبػد اهلل  ىشط العرب المبلحية بالقرب مف ميناء أبػي فمػوس ومعمػؿ أسػمنت أـ قصػر عمػ
عػػادة تصػػدير إنتاجيػػا مػػف 12ة )ريطػػالمبلحيػػة خ ( لسػػد حاجػػة الظييػػر الصػػناعي بػػالمواد األوليػػة وا 

( لتييئػػػة الوضػػػع التخصصػػػي لممينػػػاء وتقميػػػؿ كمفػػػة النقػػػؿ إلػػػى حػػػد مػػػا 121، 3119خبلؿ)رسػػػوؿ، 
صادية واألمنية ( إال أف توقفيا عف العمؿ وغمؽ الكثير منيا بسبب الظروؼ االقت9، 1993)رشيد، 

 3112وتعػػػرض الكثيػػػػر مػػػف المصػػػػانع القطػػػاع الصػػػػناعي العػػػػاـ إلعمػػػاؿ النيػػػػب والسػػػمب بعػػػػد عػػػػاـ
( وتػػـ االعتمػػاد عمػػى النقػػؿ البحػػري مػػف خػػبلؿ اسػػتيراد السػػمع والبضػػائع 2، 3111)الشػػاوي ومحمػػد، 

 (.39الصناعية المختمفة المنشأ لسد حاجة األسواؽ المحمية لمبمد جدوؿ )
صناعة ال تستغني عػف النقػؿ بشػكؿ عػاـ والنقػؿ البحػري بشػكؿ خػاص كونػو مػف وبذلؾ ف ف ال

أىػػػـ المقومػػػات الصػػػناعية الحديثػػػة والواسػػػعة، فكممػػػا كػػػاف النقػػػؿ متطػػػورًا وكثيفػػػًا كػػػاف ضػػػامنًا لنجػػػاح 
 (.31، 3119 المشاريع الصناعية وبالعكس )االسدي،
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ث اس/ العوامؿ الةشر ةالمةحث ال 

 (54جدوؿ )
 5103الةا ع ة الع ممة وغ ر الع ممة قس العراؽ لع ـ  الماشآت

 الع طمة عف العمؿ الع ممة عدد الماشآت الةا ع ة المح قظة
 53 1 53 ا اوى
 57 5 59 كركوؾ
 86 00 97 د  لى
 95 07 005 ة داد
 35 03 45 ة ةؿ

 36 0 37 كرةالا
 34 1 34 واسط

 03 4 07 ةالح الد ف
 53 0 54 الاجؼ

 43 1 43 الق دس ة
 55 5 57 المثاى
 50 01 30 ذي ر ر
 55 05 71 م س ف
 9 00 51 الةةرة
 585 87 669 المجموع

 
 مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى مةدر :ال
جميوريػػػة العػػػػراؽ، وزارة التخطػػػػيط والتعػػػػاوف اإلنمػػػػائي الػػػػدولي، الجيػػػػاز المركػػػػزي لئلحصػػػػاء، مديريػػػػة اإلحصػػػػاء  -1

 .99، ص3112الصناعية، الصناعي، المنشآت 
 ، ص ببل،3112،  وزارة التخطيط، الجياز المركزي لئلحصاء، إحصاءات المنشآت الصناعية، البصرة -3
 .1، ص3112، بغداد، 3112وزارة التخطيط، تقرير حوؿ نتائج مسح التشغيؿ والبطالة لسنة  -2
، 3111لبنػاف،  -، بيػروت 3ي الكمػي، طحسيف، مجيد وعفاؼ عبد الجبار سعيد، مقدمػة فػي التحميػؿ االقتصػاد -2

 .230ص
( مجمػػة 3110 – 1999الصػػناعية الكبيػرة فػي العػػراؽ لمفتػرة ) لممنشػآتاحمػد جييػاف صػػالح، تقيػيـ دالػة اإلنتػػاج  -9

 .92 – 92، ص 3111، 29ديالى العدد 
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ث اس/ العوامؿ الةشر ةالمةحث ال 

 (04خر طة )
 5103لع ـ  توز ع الةا ع ت قس العراؽ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (54عمؿ الة حث ة العتم د عمى ة  ا ت الجدوؿ ) المةدر: مف
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ث اس/ العوامؿ الةشر ةالمةحث ال 

يتضح مما تقدـ اف العامؿ الصناعي أعتمد بشكؿ كبير عمى النقؿ البحػري مػف خػبلؿ عمميػة 
 االسػػػتيراد لمسػػػمع الصػػػناعية )اآلالت والمكػػػائف والمعػػػدات وأدواتيػػػا االحتياطيػػػة( ومسػػػتمزمات اإلنتػػػاج

بمػػغ حيػػث  (.21، 3112ي العراقي)أحمػػد وكامػػؿ،الصػػناعالمختمفػة األنػػواع واألحجػػاـ لتنميػػة القطػػاع 
               طػػػػػػػف وشػػػػػػػكمت نسػػػػػػػبة بمغػػػػػػػت ( 239,122,99 ) مجمػػػػػػػوع كميػػػػػػػات السػػػػػػػمع الصػػػػػػػناعية المسػػػػػػػتوردة

(  19331 ) فػػي حػػيف كػػاف مجمػػوع كميػػات السػػمع الصػػناعية المسػػتوردة 3112عػػاـ  % ( 9,19 )
 (.39%. )جدوؿ 1،1، وشكمت نسبة بمغت 3112ألؼ طف عاـ 

 (55جدوؿ )
 5103-5113السمع الةا ع ة المستوردة والمةدرة مف مواائ العراؽ التج ر ة لممدة 

كم ة السمع الةا ع ة  الساة
 المستوردة )ألؼ/طف(

الاسةة 
 المئو ة%

كم ة السمع الةا ع ة المةدرة 
 (*))ألؼ/طف(

الاسةة 
 المئو ة%

5113 07551 100 4973 1055 

5114 08557 101   

5115 5846675 5001   

5116 01384181 0106 08557 1078 

5117 8596365 808   

5118 9701753 909   

5119 01543506 0108   

5101 01605164 0108   

5100 05515334 0508   

5105 04414731 0407   

5103 05514694 0505   

 %011 53511 %011 9708430355 المجموع

 مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى  مةدر :ال
جميورية العراؽ، وزارة النقؿ، شركة العامة لموانئ العراؽ، الموقؼ السنوي لبلسػتيرادات والصػادرات العراقيػة ، قسػـ -

 ، ص ببل .3112عمميات الموانئ، 

                                      
 .3119وتوقؼ عممية تصديره في عاـ  3110و 3112تشمؿ حديد السكراب الذي تـ تصديره خبلؿ سنتيف (*)
 



 
 

 
86 

 

ث اس/ العوامؿ الةشر ةالمةحث ال 

 القط ع الزراعس  -ب
ء أىميػػة النقػػؿ عبلقػػة النقػػؿ البحػػري بالقطػػاع الزراعػػي عبلقػػة وثيقػػة، حيػػث ال يمكػػف إخفػػا إفَّ 

البحػػري فػػػي سػػػد احتياجػػػات البمػػػد مػػػف السػػػمع والمػػواد الزراعيػػػة والغذائيػػػة مػػػف خػػػبلؿ عمميػػػة االسػػػتيراد 
فػػػي العػػػراؽ، كونػػػو المنػػػتج األكبػػػر،  المصػػػدرة والتصػػػدير. تعػػػد التمػػػور مػػػف أىػػػـ المحاصػػػيؿ الزراعيػػػة

( حتى بمغ عدد السفف المصػدرة 3111،39وتصدير الفائض عف الحاجة عف طريؽ البحر )جبارة، 
 ( 30جدوؿ ) 3112طف( لعاـ ) (21309 ) بمغت ةسفينة بحموالت إجمالي 00لمتمور حوالي 

 (56جدوؿ )
 5103الحموالت المةدرة ةواسطة السفف الةحر ة لع ـ 

 الوزف/طف عدد السفف الحمولةاوع 
 48567 66 تمر

، قسػـ التخطػيط والمتابعػة، شػعبة الصػادرات، 3112شركة العامة لموانئ العراؽ، التقرير السػنوي لعػاـ الوزارة النقؿ،  المصدر :
3112. 

فعمى الرغـ مف األىمية التػي يتصػؼ بيػا القطػاع الزراعػي إال أف إنتاجػو اتصػؼ باالنخفػاض 
% وانخفضػػػت إنتاجيػػػة الحبػػػوب الرئيسػػػة )الحنطػػػة، الشػػػعير و الػػػرز( بسػػػبب ( 2،9 )والتذبػػذب بنحػػػو

فضػبًل عػف السياسػة ، ( 99، 3111الظروؼ السياسية والوضع األمنػي الػذي مػر بػو البمػد )سػرحاف،
السمبية التي تمارسيا الدوؿ المجاورة التي تنبع منيا مياه األنيار العراقية و الدوؿ التي تمر بيا ىػذه 

 92ر لتصؿ إلى األراضي العراقية فاثر سمبًا عمػى كميػات الميػاه الواصػمة لمعػراؽ والتػي بمغػت األنيا
وعػػدـ تػػوفر المكننػػة الزراعيػػة الحديثػػة واألسػػمدة الكيماويػػة واالعتمػػاد عمػػى  ، 3112لعػػاـ  2مميػػار ـ

مػزارع (، وتحػوؿ ال39األساليب البدائية. فاثر عمى حجـ اإلنتاج الزراعػي لػؤلرض ونوعيتػو. جػدوؿ )
 (. 91، 3112مف منتج إلى مستيمؾ لممحاصيؿ الزراعية )دائرة التخطيط الزراعي، 

ولسياسػػػة االسػػػتيراد لممػػػواد الغذائيػػػة والسػػػمع الزراعيػػػة مػػػف دوؿ الجػػػوار وعػػػدـ إعطػػػاء العامػػػؿ 
ومػػػف ثػػػـ انعكػػػس عمػػػى  3112والسػػػيما بعػػػد االنفتػػػاح وتغيػػػر نظػػػاـ الحكػػػـ عػػػاـ  ، الزراعػػػي االىتمػػػاـ

،  حاجػة السػكافاف ىػذه الكميػات ال تسػد اذ  راعية المحمية والسػيما )الحنطػة والشػعير(الصادرات الز 
االنتػػاج الزراعػػي       دونػػـ ، فػػي حػػيف بمػػغ ( 12110حيػػث بمػػغ مجمػػوع مسػػاحة االراضػػي الزراعيػػة ) 

طػػػػػػف ) الجيػػػػػػاز المركػػػػػػزي (  1119 ) امػػػػػػا مجمػػػػػػوع االنتػػػػػػاج الحيػػػػػػواني بمػػػػػػغ، طػػػػػػف  (  13120) 
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ث اس/ العوامؿ الةشر ةالمةحث ال 

المواد  استيرادوبيذا التوجو تحولت الزراعة مف التصدير إلى ،  (192 -99،  3112االحصائي ، 
الغذائية والزراعية بشكؿ كبير وتوفرىا عف طريؽ النقؿ البحري وموانئو في سد النقص الحاصػؿ فػي 

اسػتيرادىا مػف مختمػؼ الػدوؿ جػدوؿ األسواؽ المحميػة وتػوفير مسػتمزمات اإلنتػاج الزراعػي مػف خػبلؿ 
(39.) 

مػا تقػدـ أف المنتجػات الزراعيػة لمبمػد ال تكفػي لسػد حاجػات السػكاف الفعميػة لػذلؾ نجػد يتضح م
أف النقػػؿ البحػػري يمعػػب دورًا أساسػػيًا فػػي توفيرىػػا مػػف خػػبلؿ اسػػتيرادىا كونػػو يعتبػػر الوسػػيمة الميمػػة 

( لقػػػػػدرتيا عمػػػػػى حمػػػػػؿ كميػػػػػات كبيػػػػػرة مػػػػػف 29، 3119واألكثػػػػػر اقتصػػػػػادية مػػػػػف غيرىػػػػػا )االسػػػػػدي، 
راعيػة كػالحبوب والسػػيما الحنطػة فضػبًل عػػف انخفػاض كمفػة النقػػؿ البحػري الػذي يعتبػػر المنتوجػات الز 

 (.99، 3112ارخص الوسائؿ النقمية لممسافات الطويمة مقارنة بالوسائؿ األخرى. )األمـ المتحدة، 

 القط ع التج ري -جػ
النقػؿ البحػري يعػد يرتبط القطاع التجاري ارتباطًا وثيقًا بحركة النقؿ البحري، ولذلؾ ف ف كفاءة 

أحد الشروط الضرورية لمكفاءة التجاريػة ، حيػث يشػكؿ النقػؿ البحػري جػزء ال يتجػزأ مػف الموجسػتيات 
% مف حجػـ التجػارة الدوليػة، كمػا يمكػف وصػؼ العبلقػة الترابطيػة مػا بػيف 11الدولية ويستأثر بنسبة 

 (.1، 3112)األمػػػػـ المتحػػػػدة، دوليػػػػة التجػػػػارة والنقػػػػؿ البحػػػػري بأنيػػػػا تشػػػػبو العمػػػػود الفقػػػػري لمتجػػػػارة ال
وبالنظر إلى اف النقؿ البحري يعتمد عمى حاجات البمد مف خبلؿ توفيره لمسمع الكمالية واالستيبلكية 
كػػاآلالت واألدوات االحتياطيػػة المختمفػػة األنػػواع واألحجػػاـ، لػػذلؾ فػػ ف الحركػػة التجاريػػة الكثيفػػة مػػف 

ىػػذا القطػػاع إلػػى العديػػد مػػف المشػػكبلت  التػػي تتصػػؼ بيػػا البمػػد جػػاءت بسػػبب تعػػرض االسػػتيرادات
)برييػي،  1991والتحديات التي امتدت إلى ما يقارب ثبلثة عقود وفرض العقوبات الدولية فػي عػاـ 

3111 ،39.) 
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 / الضواةط الطة ع ةالمةحث األوؿ
 



 (  57جدوؿ )
 5103-5115حجـ الما ولة )االست راد والتةد ر( لممواد الزراع ة العرار ة عف طر ؽ الاقؿ الةحري لممدة 

 

 خ

َىع انذًىالخ 

 انضساعٍح

 االسرٍشاد عذد انففٍ

 أنف/طٍ

 انرصذٌش

 أنف/طٍ

 االسرٍشاد عذد انففٍ

 أنف/طٍ

 انرصذٌش

 أنف/طٍ

 االسرٍشاد عذد انففٍ

 أنف/طٍ

 انرصذٌش

 أنف/طٍ

 االسرٍشاد عذد انففٍ

 أنف/طٍ

 انرصذٌش

انًغادس انماديح أنف/طٍ

 ج

انًغادس انماديح

 ج

انًغادس انماديح

 ج

انًغادس انماديح

 ج

 - - - - - 5185 - 6 - 488998 - 561 - 1188884 - 699 سكش 8

 - - - - - - - - - 9496 - 5 - 66558586 - 111 خُ ح 6

 - - - - - - - - - 84515 - 59 - 485 - 8 يىاد غزائٍح يرُىعح 5

 - - - - - 6455 - 4 - 44969 - 888 - 85868 - 4 فىل صىٌا 1

 - - - - - - - - - - - - - 19185 - 6 رسج 8

 - - - - - - - - - 91958 - 15 -   - طذٍٍ 4

 - 96 - 8 - - - - - - - - -   - تزوس 9

 - 91 - 6 - - - - - - - - -   - شاي 1

 - 885 - 8 - - - - - - - - -   - عهف دٍىاًَ 9

 - 55 - 8 - - - - - - - - -   - سد 85

 - 85 - 8 - - - - - - - - -   - شرالخ صساعٍح 88

 - 815688 - 1951 - - - - - - - - -   - خضشواخ 86

 - 445 - 8 - - - - - - - - -   - أسًذج فىسفاذٍح 85

 684 - 5 - 68514 - 64 - 891199 - 8114 - -    ذًىس 81

 - - - - - - - - 8585 - 8 - -    سًفى 88

 88 - 6 - - - - - 68 - 8 - -    تزوس سد 84

 959 - 8 - - - - - - - - - -    تمىنٍاخ 89

 685 - 8 - - - - - - - - - -    ياش 81

 8615 - 88 - - - - - 846 - 85 - -    صىف 89

 164555 - 685 - - - - - 519855 - 888 - -    األسًذج 65

 151691 - 89 - - - - - - - - - -    األغُاوأدشاء  68

 6585 - 88 - - - - - - - - - -    انجهىد 66

 - 95 - 6 - 1565 - 85 - 688588 - 818 - 9458565 - 694 سص 65

 159818 811161 645 1985 68514 85155 64 68 8811889 8511951 915 915 - 51865984 -  انًجًىع انكهً

 مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى: مةدر :ال
 د ص تال.6585د 6585-6558وانصادساخ انعشالٍحد نهًذج  نالسرٍشاداخوصاسج انُممد انششكح انعايح نًىاَئ انعشاقد لفى انرخ ٍظد انشعثح انفٍُحد انًىلف انشهشي  

 د ص تال.6585د 6585-6558انثذشي انعشالًد لفى انرخ ٍظد انشعثح انفٍُحد انًىلف انفُىي نصادساخ انعشاق انضساعٍح نهًذج وصاسج انُممد انششكح انعايح نهُمم 
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ث اس/ العوامؿ الةشر ةالمةحث ال 

بسػبب  3112بعد عاـ  لبلستيراداتشيد النقؿ البحري العراقي حركة تجارية كثيفة بالنسبة  اذ
. فيتضػػح مػػف خػػبلؿ جػػدوؿ والحصػػار تعػػرض البمػػد سػػابقًا لضػػائقة اقتصػػادية خانقػػة بسػػبب الحػػروب

النقػػؿ البحػػري فػػي نقػػؿ تجارتػػو وىػػذا مػػا نممسػػو مػػف مجمػػوع السػػفف  ( مػػدى اعتمػػاد العػػراؽ عمػػى31)
سػػػػػفينة المحممػػػػػة بالبضػػػػػائع التجاريػػػػػة البػػػػػالغ إجمػػػػػالي حمولتيػػػػػا (  929 ) القادمػػػػػة والبالغػػػػػة عػػػػػددىا

 .3112% عاـ ( 3,12 ) طف وشكمت نسبة بمغت(  19909212)
سػػػػػفينة بحمولػػػػػة إجماليػػػػػة بمغػػػػػت  913بمػػػػػغ عػػػػػدد السػػػػػفف الواصػػػػػمة  3113بينمػػػػػا فػػػػػي عػػػػػاـ  

% أثػػػر ىػػػذا عمػػػى مػػػدى أىميػػػة قطػػػاع النقػػػؿ البحػػػري مػػػف ( 1,9) طػػػف بنسػػػبة بمغػػػت(  0112139)
خػػبلؿ الػػدور الكبيػػر فػػي نقػػؿ السػػمع التجاريػػة إلػػى البمػػد كونػػو يشػػغؿ الجػػزء األكبػػر فػػي عمميػػة التبػػادؿ 

ؿ العػػػالـ. وىػػػذا مػػػا يؤكػػػد االرتبػػػاط الوثيػػػؽ بالتجػػػارة الخارجػػػة لمبمػػػد وتوطيػػػد التجػػػاري الكثيػػػؼ مػػػع دو 
 (9، 3119العبلقات التجارية الدولية عف طريؽ النقؿ البحري وموانئو )حسيف، 

 . الع مؿ الس  سس3
لمعامؿ السياسي تأثيرات مباشرة عمى حركة النقؿ البحري العراقي مػف خػبلؿ اتخاذىػا مسػارات 
مبلحيػػة معينػػة دوف اف تتعػػارض مػػع المسػػارات المبلحيػػة لمػػدوؿ المجػػاورة، كػػوف خطوطيػػا المبلحيػػة 

  ، مػػػػع بعضػػػػيا الػػػػبعضتمػػػػر فػػػػي العديػػػػد مػػػػف الػػػػدوؿ التػػػػي قػػػػد تتعػػػػارض فػػػػي توجياتيػػػػا السياسػػػػية 
واف أي  فاألحداث السياسية ىي أحد المحركات الرئيسة المؤثرة عمى حركة النقػؿ البحػري العراقػي ، 

تغييػػر سياسػػي يحػػدث بػػيف األطػػراؼ السياسػػية الدوليػػة لػػو انعكاسػػات إيجابيػػة أو سػػمبية تػػؤثر بػػدورىا 
انئو التجارية ومف ثػـ يعكػس تػأثيره عمى حركة السفف القادمة والمغادرة إلى النقؿ البحري العراقي ومو 

إلى عػاـ  1911أثرت األحداث السياسية التي حدثت في العراؽ منذ عاـ  ، اذ عمى النشاط التجاري
عمػػى نشػػاط النقػػؿ البحػػري، فقػػد أثػػرت حػػرب الخمػػيج األولػػى )الحػػرب العراقيػػة اإليرانيػػة( عمػػى  3112

لػػى المػػوانئ العراقيػػة العراقػػي وبػػاألخص عمػػى السػػفف القا،  حركػػة النقػػؿ البحػػري دمػػة والمغػػادرة مػػف وا 



                                                                                                     
 

 
011 

 

 / الضواةط الطة ع ةالمةحث األوؿ
 



 (58جدوؿ )
 5103، 5115االست رادات التج ر ة الق دمة إلى مواائ العراؽ التج ر ة لممدة 

انحجى انكهً  انًعمم أثى فهىش خىر انسثٍر أو لصر )انشًبنً وانجُىثً( انًٍُبء

نهزجبدل 

 انزجبري/طٍ

َطجخ انًُى 

انحًىالد  انطفٍ انحًىالد أنف/طٍ انطفٍ انطُخ %

 أنف/طٍ

انحًىالد  انطفٍ

 أنف/طٍ

انحًىالد  انطفٍ

 أنف/طٍ

 0,8 6191028 صفر صفر صفر صفر صفر صفر 6191028 802 2112

 8,0 2269996 صفر صفر 095115 0221 02811 55 2110258 605 2111

 1,2 1282911 صفر صفر 991282 805 612181 651 0161229 152 2115

2118 161 5160868 0262 0211551 2128 591211 019 55515 6191192 0,8 

2116 980 1121151 0128 5088122 0882 865669 025 011185 02891195 6,01 

2111 916 8896850 0186 5060805 1121 682861 51 52168 01991991 2,8 

2119 999 1509208 0118 1916159 2158 858151 01 01188 00985160 8,8 

2118 0051 1601961 961 1001811 2568 880155 06 51186 00128811 8,8 

2101 0111 1858808 105 2918561 165 810160 261 252110 00069155 5,8 

2100 818 9652281 580 1116208 085 586915 608 612902 02959212 9,01 

2102 921 8105821 822 5099611 081 566961 100 918601 05918661 8,02 

2101 858 01189268 612 5212669 089 811198 188 819180 08168501 2,01 

 %011 009815889 2968099 2156 8818980 05180 10818888 9868 19818825 01016 انًجًىع

 المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى : 
  ، ص ببل.3112قسـ التخطيط، الشعبة الفنية، التقرير السنوي لممناولة التجارية )استيراد وتصدير(، جميورية العراؽ، وزارة النقؿ، الشركة العامة لموانئ العراؽ،  -1 
 (، ص ببل.3112-3113ية لمسنوات )جميورية العراؽ، وزارة النقؿ، الشركة العامة لمنقؿ البحري العراقي،  قسـ الوكاالت البحرية التجارية، الموقؼ السنوي لمبضائع التجار  -3 
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ث اس/ العوامؿ الةشر ةالمةحث ال 

، إذ دمرت ىذه الحرب البنية التحتيػة لممػوانئ فضػبًل عػف كثػرة كميػات الطمػى الناجمػة عػف التجارية 
التيػػػارات البحريػػػة الخميجيػػػة واألنيػػػار لتوقػػػؼ عمميػػػات الحفػػػر والتطييػػػر لمقنػػػوات والممػػػرات المبلحيػػػة 

(، كمػػػا عممػػػت الحػػػرب عمػػػى تػػػراكـ الغػػػوارؽ عنػػػد مػػػدخؿ القنػػػوات المبلحيػػػة 119، 3113)مطشػػػر، 
 (  39) جدوؿ وممراتيا 

 (59جدوؿ )
 5103ال وارؽ الةحر ة قس القاوات والممرات المالح ة ومداخمه  لع ـ 

 

 انًم و انًالدً
 عذد انففٍ 

 انًجًىع
 غٍشانًُرشهح انًُرشهح

 51 68 9 سُىب سفش خانذ تٍ انىنٍذ إنى يٍُاء أتً فهىط

 86 86 صفش يٍُاء أتً فهىط إنى يٍُاء انثصشج انُف ً

انثصشج انُف ً إنى يٍُاء أو لصش يٍُاء 

 انجُىتً
9 81 65 

 65 1 88 لُاج خىس انضتٍش

 85 85 صفش سُىب يٍُاء أتً فهىط إنى انفذ انخاسسً

 64 4 65 يذخم لُاج خىس انضتٍش إنى دىض االسرذاسج

 المصدر:
Republic of Iraq, Ministry of transport, Company of Iraq Ports (GCPI), Salvage 
Department. Oct. 2013, P.P. 30-40  

 
ممػػا شػػكمت عائقػػًا خطيػػرًا عمػػى الحركػػة المبلحيػػة لمسػػفف القادمػػة والمغػػادرة إلػػى مػػوانئ العػػراؽ 

(، وبػدورىا 39، 3111( والسػيما فػي األمػاكف الضػيقة منيػا )عبيػد، 2(، )2(، )3التجارية صػورة )
الػػدوؿ المجػػاورة كمينػػاء العقبػػة األردنػػي عمػػى البحػػر األحمػػر )البيػػادلي، أدت إلػػى اسػػتعماؿ مػػوانئ 

 ( 21(. جدوؿ )122، 3111
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ث اس/ العوامؿ الةشر ةالمةحث ال 

 قس مورع حمداف، اهر شط العرب 0981)حموالت ع مة(، ت ر خ ال رؽ  LUCEL ال  ررة سف اة( ال5ةورة )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 03-03/7/5التقطت ةت ر خ 
 

 (Shahiniaقس جز رة ش ء ف ) 0981)حموالت ع مة( ت ر خ ال رؽ IRANIAN ال  ررة سف اةال( 3ةورة )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 03/7/5103التقطت ةت ر خ 
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ث اس/ العوامؿ الةشر ةالمةحث ال 

 قس ماطقة الةاكر، اهر شط العرب 0980)حموالت ع مة(، ت ر خ ال رؽ Jovania السف اة ال  ررة( 4ةورة )
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 03/7/5103التقطت ةت ر خ 
توقػػؼ نشػػاط النقػػؿ البحػػري العراقػػي  1991-1991عػػاـأمػػا خػػبلؿ حػػرب الخمػػيج الثانيػػة فػػي 

بصػػورة كاممػػة وكانػػت بدايػػة األزمػػة اإلقميميػػة الدوليػػة إذ شػػيدت بػػدايات تفكػػؾ الكتػػؿ الشػػرقية بكامميػػا 
يبػدو مػف جػدوؿ  ا( حيث أخذت حركػة السػفف القادمػة والمغػادرة بالتذبػذب كمػ11، 3113)المياحي، 

مػػػى نشػػػاط حركػػػة النقػػػؿ البحػػػري العراقػػػي حيػػػث توقػػػؼ ( ولمحصػػػار االقتصػػػادي األثػػػر الكبيػػػر ع21)
النشػػاط االقتصػػادي الرئيسػػي لمبمػػد وىػػو الػػنفط عػػف تصػػديره ممػػا انعكسػػت عمػػى اسػػتيرادات وصػػادرات 

( وكانػػت ليػػذه 1991-1999البمػػد السػػمعية لغايػػة توقيػػع مػػذكرة التفػػاىـ بػػيف األمػػـ المتحػػدة والعػػراؽ )
، 3111إذ عادت حركتيػا ولكػف بصػوره منخفضػة )داود، المرحمة تأثيراتيا عمى حركة النقؿ البحري 

وتغيػر النظػاـ السياسػػي  الخمػيج ( وظمػت األحػداث السياسػية متػوترة فػي المنطقػة حتػى قيػاـ حػرب19
التي ألقػت بثقميػا عمػى نشػاط حركػة النقػؿ البحػري العراقػي وتحسػف عبلقػات العػراؽ  9/2/3112في 

إلػػى  3112يػػة حيػػث وصػػؿ حجػػـ التبػػادؿ التجػػاري عػػاـ الخارجيػػة وتعاممػػو مػػع الػػدوؿ العربيػػة والعالم
( تركػت األحػداث السياسػية آثرىػا 11، 312( مميوف دوالر )البنػؾ المركػزي العراقػي، 1,119,919)

في عبلقات العراؽ التجارية الخارجية في تقيد حركػة النقػؿ البحػري مػف خػبلؿ تقمػيص القنػاة البحريػة 
كـ )العيػداني،  19ذ البحري الوحيد لمعراؽ بساحؿ يبمغ طولو المنف دالمبلحية لخور عبد اهلل الذي يع

. غيػػػػر اف التػػػػوترات فػػػػي العبلقػػػػات السياسػػػػية مػػػػع الجانػػػػب اإليرانػػػػي (  19طػػػػة )ير خ (.29، 3112
 . والكويتي بشأف ترسيـ الحدود البحرية التي لـ تحدد مف جميع األطراؼ
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ث اس/ العوامؿ الةشر ةالمةحث ال 

 (31جدوؿ )
 5115-0981حركة الاقؿ الةحري العرارس لممدة 

 الاسةة المئو ة % التج رة الماقولة ةحراً  تج رة العراؽ الساوات

0981 909190111 706330111 0803 
 - حرب الخم ج األولى حرب الخم ج األولى 0980-0988

0989 909190111 300570366 706 

0991 701530118 508670616 609 
 - حرب الخم ج الث ا ة حرب الخم ج الث ا ة 0990-0995

0993 4000406 300658 100 
0994 4068104 851015 100 

0995 4054808 940615 105 
0996 407060650 331409 108 

0997 409640543 300750515 706 

0998 501550435 309030476 904 
0999 500110357 308450781 905 

5111 605430657 601550086 0405 
5110 703080873 701100146 0608 

5115 704470467 601830059 0406 

 :مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى : المةدر
-1911بغػػػػػػداد، المجموعػػػػػػة اإلحصػػػػػػائية السػػػػػػنوية لمسػػػػػػػنوات) وزارة التخطػػػػػػيط، الجيػػػػػػاز المركػػػػػػزي لئلحصػػػػػػاء، -1

 ، ص ببل.3112(،3111
 .3112المتابعة، بصرة، وزارة النقؿ، الشركة العامة لمنقؿ البحري العراقي، قسـ التخطيط، شعبة اإلحصاء و  -3
-1999الميػػػاحي، سػػػييؿ صػػػبيح ناصػػػر، دور المػػػوانئ التجاريػػػة العراقيػػػة فػػػي تجػػػارة العػػػراؽ الخارجيػػػة لممػػػدة ) -2

 .11، ص  3113(، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة البصرة، 3111
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 / الضواةط الطة ع ةالمةحث األوؿ
 



 (05طة ) ر خ
 طوؿ القا ة المالح ة وعرضه  قس العراؽ
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ث اس/ العوامؿ الةشر ةال المةحث 

تسمح بحرية المبلحػة البحريػة فػي قنػاة خػور الصػبية لمقػوة البحريػة  3112إف دولة الكويت قبؿ عاـ 
حيث أف العراؽ ومنذ القدـ يقـو بصيانة القناة )الحفر، والتعميـ المبلحػي والداللػة البحريػة( ، العراقية 

تػـ  ، اذأي بعػد تغييػر النظػاـ  3112ولـ يكف ىناؾ أي تواجد لمقوات البحريػة الكويتيػة إال بعػد عػاـ 
نيػػػة البحريػػػة . والتػػػي بينػػػت الخػػػرائط األدميراليػػػة البريطا(*1)تحديػػػد تمػػػؾ الحػػػدود مػػػف الجانػػػب الكػػػويتي

التركيػػز عمػػى رسػػـ اإلحػػداثيات الخػػط الفاصػػؿ بػػيف العػػراؽ والكويػػت الػػذي يبلمػػس الجػػزء األسػػفؿ مػػف 
جزيػػرة )عجػػاـ( بحيػػث تصػػبح مقترباتيػػا مػػف ضػػمف ممتمكػػات الكويػػت، فأصػػبح سػػير السػػفف القادمػػة 

اإلقميميػػػة والمغػػػادرة إلػػػى مينػػػاء أـ قصػػػر الجنػػػوبي والشػػػمالي وخػػػور الزبيػػػر داخػػػبًل الػػػى حػػػدود الميػػػاه 
جعػػػؿ  كػػػـ ىػػػذا بػػػدوره(  10،9 ) (، وجعػػػؿ عػػػرض القنػػػاة المبلحيػػػة01، 3112الكويتيػػػة )العيػػػداني، 

كـ، عمى الرغـ مف أف العراؽ 9,2ح مائي غير صالح لممبلحة سوى سطالقناة المبلحية عبارة عف م
منطقػػػة مميػػػوف دوالر، فػػػي حػػػيف أف الجانػػػب الكػػػويتي (  39 ) بمبمػػػغ قػػػدره 3119قػػػاـ بحفرىػػػا عػػػاـ 

فضبًل عف التأثيرات االقتصػادية ،  (10ة )ريطخ كـ.(  9,21 ) صالحة لممبلحة والتي بمغ عرضيا
إذ يعكس تأثيره عمى حركة النقؿ البحري العراقي وتبادلو  عف إنشاء ميناء مبارؾ عمى جزيرة بوبياف،

مما يوقػع ، مف خبلؿ فرض الرسوـ عمى مرور السفف القادمة إلى موانئ العراؽ التجارية ، التجاري 
وىػػػػذا مػػػػا أثػػػػر عمػػػػى تطػػػػور العبلقػػػػات بػػػػيف الطػػػػرفيف )الكنػػػػاني  الضػػػػرر بػػػػالعراؽ سياسػػػػيًا واقتصػػػػادياً 

( مػػف خػػبلؿ المضػػايقات واالعتػػداءات التػػي قامػػت بيػػا زوارؽ الدوريػػة الكويتيػػة 2، 3112والجميمػػي، 
وفػػرض ف القادمػػة إلػػى مػػوانئ العػػراؽ التجاريػػة ضػػمف مسػػارىا المبلحػػي فػػي خػػور عبػػد اهلل، ضػػد السػػف

، مما أضطر السفف القادمة إلى موانئ العراؽ التجارية إلى سموؾ  (21الرسوـ عمى مرورىا جدوؿ )
 طوؿ قوسيبيف الغارؽ )الرميمة( في المياه العراقية والواقع في الممر المبلحي الموجود 

                                      
بتػػػاريخ  019المسػػػتند عمػػػى قػػػرار  122جػػػاء تقسػػػيـ الحػػػدود وفػػػؽ قػػػرار التقسػػػيـ مػػػف ىيػػػأة األمػػػـ المتحػػػدة المػػػرقـ ( *)

"إف البمػػداف المتشػػاطئة او  3الفقػػرة  91وىػػذا منػػاقض لقػػانوف أعػػالي البحػػار الػػذي يػػنص فػػي المػػادة  2/2/1991
تصرؼ بما يحمؽ الضرر بالبمد اآلخر شبو المتشاطئة المغمقة أو غير المغمقة ال يحؽ ألي طرؼ مف األطراؼ ال

 جغرافيًا". لممزيد يراجع: 
، 3111جنيػػؼ،  –، األمػػـ المتحػػدة 3المحكمػػة الدوليػػة لقػػانوف البحػػار، اتفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة لقػػانوف البحػػار، ط -1

 .312ص
المشتركة بػيف إيػراف  الربيعي، ظاىر عبد الزىرة خضير، تأثير العوامؿ الجغرافية في األىمية الجيبوتيكية لؤلنيار -3

 .313-329، ص3110والعراؽ، أطروحة دكتوراه، كمية التربية، جامعة البصرة، 
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 / الضواةط الطة ع ةالمةحث األوؿ
 



 (06خر طة )
 مة رؾو القا ة المالح ة المشتركة ومورع م ا ئس الف و 
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ث اس/ العوامؿ الةشر ةالمةحث ال 

غػػارؽ )عػػيف زالػػة( الواقػػع شػػرقًا وال(  21° 12- 21= ) شػػمااًل ودائرتػػي عػػرض(  °39 91- 91= ) 
ف شػػػرقًا الػػػواقعتي(  21° 13- 91= ) شػػػمااًل ودائرتػػػي عػػػرض(  39° 91- 22= ) طػػػوؿ قوسػػػيفػػػي 

( لمعرفػػة خػػط السػػير البحػػري Pilot Stationاتخػػذت كمنطقػػة داللػػة ) ، حيػػث (31غػػرب العوامػػة )
 العراقي.

 (30جدوؿ )
 االعتدااات عمى السفف الةحر ة التج ر ة الق دمة والم  درة المتوجهة احو مواائ العراؽ التج ر ة 

 (*0)(5103-5115لممدة )

 الساة
عدد السفف 

 الةحر ة التج ر ة
 مورع االعتداا عمى السفف الةحر ة

 إلى مف
 3خور عةد اهلل عاد العوامة  الم  ه اسرم م ة الةحر ة 01 5115
 ماطقة القةور شط العرب ةحراً  09العوامة  8 5116
 م ا ا أةس قموس 7-3را ة خور عةد اهلل ة ف العوامت ف  01 5117
 را ة شط العرب 5جاوب العوامة  3 5118
 م ا ا المعقؿ/رة لة المستشفى التعم مس 00خور عةد اهلل عاد العوامة 01 5119

المعقؿ/ماطقة القشمة ررب مورع م ا ا  ماطقة القةةة/ررب الف و 7 5101
 غرؽ ا رمة التا ف

 م ا ا خور الزة ر 05را ة خور عةد اهلل العوامة 8 5100

-07را ة خور عةد اهلل ررب العوامت ف  3 5105
09 

جاوب الرة ؼ الحد دي م ا ا خور 
 الزة ر

 مض ؽ الش ط ف ررب م ا ا أةس قموس مدخؿ را ة خور عةد اهلل 5 5103
 مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى مةدر : ال
شركة العامة لموانئ العراؽ، الشؤوف البحريػة، ممخػص االعتػداءات البحريػة عمػى الجميورية العراؽ، وزارة النقؿ،  -1

 ، ص ببل.3112-3119السفف المتوجية إلى موانئ العراؽ لممدة 
 ، ص ببل.3112رة البحرية، شركة العامة لموانئ العراؽ، الشؤوف البحرية، السيطالوزارة النقؿ،  -3
 

                                      
لػـ تسػجؿ  3112-3113بالنظر لوجود الفرقاطػة األمريكيػة البحريػة العسػكرية فػي خػور عبػداهلل خػبلؿ المػدة مػف ( *)

تفتػػػيش واالعتػػػراض مػػػف الػػػدوريات أي حالػػػة مػػػف االعتػػػداءات عمػػػى السػػػفف القادمػػػة والمغػػػادرة باسػػػتثناء حػػػاالت ال
،التطػػوير البحػػري، ممخػػص االعتػػداءات والتجػػاوزات،  شػػركة العامػػة لمػػوانئ العػػراؽ، الشػػؤوف البحريػػةالاألمريكيػػة. 

 ، ص ببل.3112
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ث اس/ العوامؿ الةشر ةالمةحث ال 

 . وس ئؿ الاقؿ الةري4
يحتاج النقؿ البحري إلى تكامؿ في حمقة مػرور البضػائع المصػدرة والمسػتوردة والبػد اف يػرتبط 
بطرؽ النقؿ األخرى لتكتمؿ ىذه الحمقة، ولذلؾ ال يمكف اف يكػوف النقػؿ البحػري ناجحػًا مػا لػـ يػرتبط 

)السيارات والسكؾ الحديدية( وىذه صفة واضحة في بمدنا  بخطوط نقؿ أخرى وخصوصًا النقؿ البري
العراؽ حيث نجد اف النقؿ البحري العراقي يرتبط بشبكة مف الطرؽ البرية سواء كانػت طػرؽ سػيارات 

 بػػػيف النقػػػؿ البحػػػري العراقػػػي ووسػػػائؿ النقػػػؿ األخػػػرى اـ سػػػككًا حديديػػػة مػػػف خػػػبلؿ عمميػػػة التكامػػػؿ مػػػا
 وكما يأتي: بالنقؿ البحري بالدراسةوسيستعرض وسائؿ النقؿ المرتبطة 

 أواًل: طرؽ الس  رات 
ترتبط خطوط النقؿ البري بالسيارات ارتباطًا وثيقًا بالنقؿ البحري كوسيمة يزداد االعتماد عمييا 
يصاؿ البضائع المستوردة والمصدرة مف والى موانئ العراؽ التجارية البالغ مجموع أطواليا  في نقؿ وا 

( نبلحػػظ اف الحكومػػة العراقيػػة أولػػت 23( ومػػف جػػدوؿ )31، 3112كػػـ )فػػرح،  192داخػػؿ المػػوانئ 
قطػػػاع النقػػػؿ البػػػري أىميػػػة كبيػػػرة، ألىميتيػػػا فػػػي جميػػػع مجػػػاالت القطاعػػػات االقتصػػػادية )التجاريػػػة 
والزراعية واالجتماعية( حيث تمتمؾ شػبكة مػف الطػرؽ البريػة والمركبػات المختمفػة األنػواع واألحجػاـ، 

طػػرؽ وأعػػػداد المركبػػات تباينػػػًا واضػػحًا، فبعػػػد أف كػػاف أطػػػواؿ الطػػرؽ البريػػػة ال وقػػد شػػيدت أطػػػواؿ ال
% مػػف مجمػػوع أطػػواؿ الطػػرؽ ( 0,1 ) بمغػػتنمػػو مشػػكمة نسػػبة  3111كػػـ عػػاـ ( 29901) تتجػػاوز

% ( 12,2 )بمغػتنمػو مشػكمة نسػبة  3112كـ خبلؿ عاـ (  10231 ) البرية حيف ارتفعت لتصؿ
 كـ ألىميتيا االقتصادية.  099123بالغة مف مجموع أطواؿ الطرؽ البرية ال

شيدت المركبات المختمفة األنػواع واإلحجػاـ تباينػًا واضػحًا فػي أعػدادىا، فبعػد اف كػاف عػددىا 
% مػف أعػداد المركبػات العاممػة فػي ( 9,9) مشػكمة نسػبة بمغػت 3111مركبة عػاـ  939ال يتجاوز 

 النقؿ داخؿ العراؽ،

 
 
 
 



 
 

 
001 

 

ث اس/ العوامؿ الةشر ةالمةحث ال 

 
 (35جدوؿ )

 5103-5111مواائ العراؽ التج ر ة لممدة الةر ة التس ترةط المح قظ ت ةؽ أطواؿ الطر

 معدؿ الامو أطواؿ الطرؽ الةر ة كـ الساوات
% 

 عدد المركة ت

 %معدؿ الامو  العدد

5111 39968 600 555 705 
5110 41795 605 705 0103 
5115 41119 600 610 806 
5113 41057 600 569 309 
5114 45111 604 586 400 
5115 40330 603 301 404 
5116 41756 605 413 508 
5117 41850 605 494 700 
5118 41988 603 538 707 
5119 40565 603 591 805 
5101 45808 605 563 001 
5100 58183 809 575 805 
5105 59653 900 575 805 
5103 86450 0303 559 706 
 %011 6967 %011 655135 المجموع

 
 مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى  مةدر : ال
األسػػدي، اسػػعد عبػػاس، النقػػؿ بالسػػيارات عمػػى الطػػرؽ الخارجيػػة، رسػػالة ماجسػػتير، كميػػة التربيػػة جامعػػة البصػػرة،  -1

 .91، ص3111
، الواقع واآلفاؽ المستقبمية لمنقؿ البري )النقػؿ بالشػاحنات( فػي العػراؽ مػع اإلشػارة إلػى محافظػة فرج، سكنة جيية -3

 .  31، ص3112، 19البصرة، مجمة دراسات البصرة، السنة التاسعة، العدد
حنات جميورية العراؽ، وزارة النقؿ، شركة العامة لمنقػؿ البػري العراقػي، القسػـ الفنػي، شػعبة اإلحصػاء، أعػداد الشػا-2

 .  2، ص 3112(، 3112-3111المتنوعة، لممدة )
جميورية العراؽ، وزارة اإلسكاف والتعميػر، مديريػة الطػرؽ والجسػور، البصػرة، القسػـ الفنػي، شػعبة ىندسػة الطػرؽ  -2

 ، ص ببل )سجبلت رسمية غير منشورة(.3112الخارجية، 
(، 3111-3111المجموعػة اإلحصػائية السػنوية )وزارة التخطيط، الجياز المركزي لئلحصػاء العراقػي، البصػرة،  -9

 . 199ص
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ث اس/ العوامؿ الةشر ةالمةحث ال 

% مػف ( 9,0 ) مشكمة نسبة بمغػت 3112مركبة عاـ (  939 )مشكمة معدؿ نمو  بمغتفقد 
أعداد المركبات العاممة ويرجع ىذا التبايف في أعػداد المركبػات إلػى إصػابتيا باألعطػاؿ الناتجػة عػف 

النقؿ وانخفاض مستوى كفاءة شػبكات الطػرؽ إلػى  األعماؿ التخريبية التي تعرضت ليا خبلؿ عممية
فبػػػذلؾ اعتمػػػد النقػػػؿ  3112مسػػػتويات متدنيػػػة الناتجػػػة عػػػف العمميػػػات العسػػػكرية التخريبيػػػة بعػػػد عػػػاـ 

البحري عمى المركبات المستأجرة لبلرتبػاط الكبيػر فػي إيصػاؿ البضػائع المسػتوردة مػف داخػؿ المينػاء 
، 3111أصػبحت الحركػة النقميػة أكثػر مرونػة )شػياب،  إلى ظييره، فكمما تعددت ىػذه الوسػائؿ كممػا

وشػكؿ نسػبة  3112دينار عراقي عاـ (  1993913 ) حجـ اإليرادات المتحققة نحو بمغ اذ ،( 91
دينػػػار  (  991,193 ) والبالغػػػة 3113% مػػػف حجػػػـ اإليػػػرادات المتحققػػػة فػػػي عػػػاـ ( 91 ) بمغػػػت

بسػبب ارتفػاع عػدد الػنقبلت والحمػوالت المتحققػة مػف ، ( 22% جدوؿ )( 92)الزيادة  عراقي وبنسبة
خبلؿ نقؿ مادة زيت الطعاـ والمواد الغذائية األخرى إلى مخازف المحافظات المجاورة التابعة لمشركة 

فضػػػبًل عػػػف الشػػػركات األخػػػرى كشػػػركة المشػػػاريع النفطيػػػة ، العامػػػة لتجػػػارة المػػػواد الغذائيػػػة والحبػػػوب 
 (.22ي العراقي جدوؿ )وشركة نفط الجنوب والبنؾ المركز 

 (33جدوؿ )
 5103 -5105حركة الاقؿ الةري العرارس لع ـ 

 الساة       
اسةة الز  دة  5103 5105 الة  ف         

 المتحققة %

 78 0555505 875770 اس رادات المتحققة )ألؼ د ا ر(

 54 5054 0376 عدد الاقالت المتحققة

 70 77651 45340 الكم  ت الماقولة )ألؼ طف(

المةػػدر: وزارة الاقػػؿ، الشػػركة الع مػػة لماقػػؿ الةػػري، د ػػواف الرر ةػػة الم ل ػػة، دائػػرة التػػدر ؽ الماطقػػة الث ا ة/ةةػػرة، 
 .5103المورؼ الساوي، ك اوف األوؿ، 
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ث اس/ العوامؿ الةشر ةالمةحث ال 

 (34جدوؿ )
 5103الةض ئع والسمع الماقولة ةواسطة مركة ت القط ع الع ـ والخ ص والجهة المستف دة ومس راته  لع ـ 

 اوع الةض ئع
 الحموالت الماقولة )طف(

 قس الم ا ا مس رات الاقؿ الجهة المستف دة
 القط ع الع ـ القط ع الخ ص

وزارة التج رة الشركة الع مة  5690750 01536564 حاطة
 أـ رةر إلى مواائ المح قظ ت لتج رة الحةوب

وزارة التج رة الشركة الع مة  57404 8966731 رز
 المواد ال ذائ ةلتج رة 

 أـ رةر إلى مواائ المح قظ ت

 محط ت -م ا ا خور الزة ر-اـ رةر وزارة الكهرة ا 056406 5366955 معدات كهرة ئ ة

 مخ زف األسمدة الزراع ة تجه زات -وزارة الزراعة 1 3550981 أسمدة

 أـ رةر م ا ا أةو قموس إلى المخ زف وزارة التج رة 018751 5705894 سكر

الز وت –وزارة التج رة  0034111 57814 طع ـز ت 
 الاة ت ة

 ة داد -أـ رةر

 كرةالا-الد واا ة-عم رة-خور الزة ر وزارة الكهرة ا 54511 58508 ز ت غ ز

 أةو قموس والمعقؿ ة ف المح قظ ت أم كف مختمفة 39551 5193545 مواد افط ة

 والمعقؿ ة ف المح قظ تأةو قموس  أم كف مختمفة 339591 063914 مواد متاوعة
 - - 47579565 31655486 المجموع

 مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى: مصدر :ال -
وزارة النقػػؿ، الشػػركة العامػػة لمنقػػؿ البػػري العراقػػي، بغػػداد، نتػػائج أعمػػاؿ الرقابػػة والتػػدقيؽ عمػػى األنشػػطة النقميػػة،   -1

3112. 
 

مػػوانئ العػراؽ التجاريػة التػػي تعػـ مػف أكثػػر ومػف أىػـ األنمػػاط الرئيسػة ليػذه الطػػرؽ التػي تػربط 
األنمػػاط اسػػتعمااًل لسػػعة أراضػػي العػػراؽ وضػػيؽ الجبيػػة البحريػػة ومحدوديػػة االتصػػاالت عبػػر السػػكؾ 

 ( وكما يمي:19ة )ريط( خ29جدوؿ )
 كـ . 1122أربيؿ بطوؿ  –الموصؿ –كركوؾ –بغداد –الكوت –العمارة –البصرة –طريؽ الفاو -1
 خوزا –طريؽ أـ قصر  -3

يبدأ ىذا الطريؽ مف ميناء أـ قصر )الشػمالي والجنػوبي( ويسػير بمحػاذاة الضػفة اليمنػى لشػط 
العػػرب ونيػػر دجمػػة ليمػػر بمدينػػة البصػػرة عنػػد المعقػػؿ ويتجػػو نحػػو ىػػور الحمػػار مػػف الجانػػب الغربػػي 



 
 

 
001 

 

ث اس/ العوامؿ الةشر ةالمةحث ال 

بػػالقرب مػػف حافػػة اليضػػبة لمصػػحراء الغربيػػة ويقتػػرب بػػذلؾ مػػف الجانػػب األيمػػف لضػػفة نيػػر الفػػرات 
ًا لمنيػر عنػد السػماوة متجػو نحػو مدينػة الديوانيػة والحمػة وبغػداد ويتجػو غػرب نيػر الفػرات ليصػؿ عبور 

(، 221، 3119كػػـ )السػػامرائي، (  1321) مدينػػة الموصػػؿ فيسػػمؾ مسػػاره نحػػو زاخػػو بطػػوؿ يبمػػغ 
المطمػة ويعد مف أىـ األنماط الطرؽ البرية ألنػو يػربط العػراؽ بتركيػا شػمااًل وبمػوانئ العػراؽ التجاريػة 

 عمى الخميج العربي جنوبًا.
كـ ومف الرمادي متجو نحو القائـ (  922 ) الرطبة بطوؿ –الرمادي  –بغداد  –طريؽ خانقيف  -2

 .و الجميورية العربية السورية المممكة األردنية بكـ يربط العراؽ  (312 ) بطوؿ
 –الرمادي  –تجو نحو كرببلء طريؽ ميناء أبي فموس يتجو نحو البصرة مرورًا بميناء المعقؿ وي -2

 كـ . (  1311 ) الرطبة البالغ طولو
 كـ. 1211عرعر بطوؿ  –كرببلء  –بغداد  –طريؽ بصرة  -9

 

 (35جدوؿ )
 5103أطواؿ طرؽ الاقؿ الةري العرارس لع ـ 

 % الاسةة الطوؿ )كـ( المس رات الرئ سة لمطرؽ
 0904 0043 ارة ؿ –طر ؽ الف و 

 5109 0530 زاخو –طر ؽ أـ رةر 
 0504 733 الرطةة –طر ؽ خ اق ف 
 408 584 سور   –طر ؽ رم دي 

 5104 0111 الرطةة  –طر ؽ م ا ا أةس قموس 
 5500 0311 عرعر  –طر ؽ م ا ا المعقؿ 

 %011 5890 المجموع )كـ(
 مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى: مةدر :ال

1- Ministry of Transport (MOT). General company for port of Iraq (Gcpi) master plan 
study for port sector in the Republic of Iraq, interim Report(1). 2014. p. p 231. 

البياتي، صباح عثماف ومجيد مموؾ السامرائي، القناة العراقيػة الجافػة لمنقػؿ البػري العػالمي، مجمػة جامعػة تكريػت  -3
 .211-211، ص3113، أيار 9، العدد  19 لمعمـو اإلنسانية، المجمد
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ث اس/ العوامؿ الةشر ةالمةحث ال 

 (07) ر طةخ

 5103العراؽ لع ـ مح قظ ت قس رؽ الةر ة الرئ سة الط

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: prepared by study team on the basis of the presentation material of "Iraq 

infrastructure" (GCPI) 2013.    

 



 
 

 
008 

 

ث اس/ العوامؿ الةشر ةالمةحث ال 

 سكؾ الحد د -5
يػػرتبط النقػػؿ بالسػػكؾ الحديديػػة ارتباطػػًا أساسػػيًا بالنقػػؿ البحػػري وموانئػػو، إذ ال يمكػػف االسػػتغناء 

، لػػذلؾ ينتقػػؿ (*1)عنػػو لػػدوره فػػي تمبيػػو متطمبػػات التنميػػة االقتصػػادية واالجتماعيػػة المتسػػارعة فػػي البمػػد

واألحجػػاـ وتحقيػػؽ العوائػػد المتأتيػػة مػػف مػػف خبللػػو البضػػائع والسػػمع والمػػواد األوليػػة المختمفػػة األنػػواع 

% مػػف مجمػػوع البضػػائع ( 22,1 ) ( ويشػػكؿ نسػػبة مسػػاىمة بحػػدود11) ريطػػة( خ20نقميػػا جػػدوؿ )

( كمػػا يعػػد ىػػذا 399، 3113المنقولػػة مػػف مػػوانئ العػػراؽ التجاريػػة إلػػى أمػػاكف االسػػتيبلؾ )داركػػاف، 

( ويعػػد 9، 3111ركبػػات )العكيػػدي، الحجػػـ مػػف النقػػؿ منخفضػػًا مقارنػػة بحجػػـ البضػػائع المنقولػػة بالم

بغػػداد الخػػط الوحيػػد العامػػؿ فػػي نقػػؿ مػػادة اإلسػػمنت مػػف –البصػػرة  –خػػط السػػكة الحديديػػة أـ قصػػر 

فضبًل عف نقؿ الحاويػات مػف مينػاء أـ قصػر  ، معمؿ إسمنت أـ قصر والحبوب مف سايمو أـ قصر

العراؽ، حيث يتضح مػف خػبلؿ الشمالي والجنوبي إلى بغداد عف طريؽ عربات النقؿ بالسكة الحديد 

ما تقدـ اف العراؽ يمتمؾ شػبكة مػف خطػوط السػكؾ الحديػد بػأطواؿ مختمفػة والمرتبطػة بالنقػؿ البحػري 

فينقػػؿ مػػف خبللػػو البضػػائع األنشػػطة االقتصػػادية واالجتماعيػػة إلػػى محطػػات  ، وموانئػػو ارتباطػػًا وثيقػػاً 

 (.  29التسميـ في المحافظات وبكثافات مختمفة جدوؿ )

                                      
لما يمتمكو مف شبكة كبيرة تغطي  ،النقؿ بالسكؾ الحديدية في المنطقة عماؿعد العراؽ مف الدوؿ الرائدة في استي  ( *)

في حزيراف عاـ بعد تغيير النظاـ السياسي أجزاء واسعة مف البمد حيث بدأ تشغيؿ وتسيير أوؿ عربات لمحمؿ 
  .91،ص3119 ،بغداد ،دار الجامعة ،جغرافية العراؽ ،السعدي، عباس فاضؿ -1لممزيد ينظر:  3112

مجمة كمية  ،تجاىات سكؾ الحديد في العراؽ وآفاؽ المستقبؿالتحميؿ المكاني ال ،ىشاـ صبلح ،محسف -3    
 .191ص ،3113 ،111العدد  ،اآلداب
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ث اس/ العوامؿ الةشر ةالمةحث ال 

 (36وؿ )جد
 5103 -5119لممدة كم  ت الةض ئع الماقولة ةواسطة السكؾ الحد د ة مف مواائ العراؽ التج ر ة 

أطواؿ الخطوط  الساوات
 )كـ(

كم  ت الةض ئع 
 الماقولة ألؼ/طف/كـ

اس رادات المتحققة 
 )مم وف/طف(

مس رات خطوط الاقؿ السكؾ 
 الحد د ة

 ة داد -ةةرة  -م ا ا أـ رةر 793808 644 5371 5119

 موةؿ –ةةرة -م ا ا أـ رةر 0061605 665 5617 5101

 حة ةة -ة داد -م ا ا أـ رةر 0118401 661 5657 5100

 كركوؾ-ةقالو ة-م ا ا أـ رةر 0119604 851 5371 5105

 ة داد -م ا ا أـ رةر 0057501 0713 5371 5103

 - 503117 4555 05344 المجموع

 مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى: مةدر :ال

، 5103وزارة الاقؿ، الشركة الع مة لمسكؾ الحد د ة العراؽ، رسـ الاقؿ والتش  ؿ والحركة، إحةػ اات الاقػؿ،  -0
 ص ةال.

جمهور ة العراؽ، وزارة التخط ط والتع وف اسام ئس الدولس، المجاػة الفا ػة رطػ ع الاقػؿ واالتةػ الت، اسةػدار  -5
 .57ص  ،5119الث اس، 
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ث اس/ العوامؿ الةشر ةالمةحث ال 

 (08) ر طةخ
 5103 لع ـ مس رات خطوط السكؾ الحد د العراؽ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: prepared by study team on the basis of the presentation material of "Iraq 

infrastructure" IRC figure 2.8-1 rail way development plan 2013. 
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ث اس/ العوامؿ الةشر ةالمةحث ال 

 (37)جدوؿ 

 5103ماظومة الاقؿ ة لسكؾ الحد د لع ـ 

 الطوؿ )كـ( مس رات الخطوط
كث قة 

الةض ئع 
 الماقولة

إجم لس الةض ئع 
الماقولة 
 )ألؼ/طف(

 عددء  اوع العرة ت الا رمة

 ASB 91ش حا ت اقؿ الحةوب  0160 008 593 ة داد -أـ رةر 

 99 الح و  تش حا ت قالذ اقؿ  ةفر ةفر 554 ة داد-ةةرة  –معقؿ 

 4WB 35ش حا ت الحجر 566 005 375 حة ةة -ة داد 

 61 الش حا ت المكشوقة 761 105 418 موةؿ –ة داد 

أحواض اقؿ المواد الس ئمة  ةفر ةفر 545 كركوؾ-ةقالو ة -ة داد
 4 وز ت ال  ز

 588 - 0713 305 5075 المجموع

 مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى: مةدر : ال

 ، ص ةال.5103الاقؿ، الشركة الع مة لمسكؾ الحد د ة، أطواؿ المس رات الحد د ة، ة داد، وزارة  -0

 ، ص ةال.5103تقد ر إحة اات اش ط الاقؿ واالتة الت،  ز المركزي لإلحة ا، الجه ، وزارة التخط ط -5

3- Ministry of transport (MOT), General company for Iraq (GCPI) master plan study for 
port sector in the Republic of Iraq, interim Report (1) February 2014, p. p (12-25).  
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 العراقًُ ىائ املمعايري تقًًم كفاءَ 

 
 معآري تكٔٔه نفاءٗ املْاىئ / املبحــح األّل

 
 معآري تكٔٔه نفاءٗ الطرم املالحٔ٘ /املبحح الجاىٕ

 
 معآري تكٔٔه نفاءٗ الصفً / املبحح الجالح
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 /مع   ر تق  ـ كف اة المواائالمةحث األوؿ 

يتنػػاوؿ ىػػذا الفصػػؿ معػػايير تقيػػيـ كفػػاءة النقػػؿ البحػػري العراقػػي مػػف خػػبلؿ دراسػػة واقعػػو لكفػػاءة 

العناصر الرئيسة المكونة لمنظومة النقػؿ البحػري العراقػي، وىػي المينػاء والطريػؽ والسػفينة، ولغػرض 

يير الكفػػػاءة عمػػػى كػػػؿ عنصػػػر مػػػف ىػػػذه الوصػػػوؿ إلػػػى أعمػػػى درجػػػات الدقػػػة سػػػوؼ يػػػتـ تطبيػػػؽ معػػػا

 ي:أتكما يالعناصر الرئيسة و 

الحػد األقصػى لمبضػائع المناولػة التػي يمكػف أف تسػتوعبيا األرصػفة عمى تعتمد كفاءة الموانئ 
والمتمثمػػة بطاقػػات األرصػػفة والمخػػازف وسػػاحات التخػػزيف )المسػػتودعات( ، خػػبلؿ فتػػرة زمنيػػة معينػػة 

 والمعدات واآلالت ووسائط النقؿ المستعممة في عممية المناولة. 
إف الطاقات اإلنتاجية لمموانئ ترتبط بمقدار كفاءتيا وجودة الخػدمات والتجييػزات التػي تقػدميا 

كمػػػا تػػرتبط بمػػػدى كفػػػاءة ، لمػػػوانئ المجػػاورة وسػػرعتيا ممػػػا يؤىميػػا مػػػف خػػبلؿ كفاءتيػػػا إلػػػى منافسػػة ا
العامميف وسرعة االنجاز لمعمميات التشغيمية واإلجراءات المستندية مػع المرونػة فػي القػرار وانخفػاض 

دارة المخػػزف ، التكػاليؼ الكمركيػػة  ، فضػػبًل عػػف تػػوفر اآلالت والمعػدات التشػػغيمية لممناولػػة وتخػػزيف وا 
محػػاور رئيسػػة داخػػؿ شػػبكات الطػػرؽ البريػػة وسػػكؾ الحديػػد مػػع تػػوفير شػػبكة داخميػػة متكاممػػة ضػػمف 

كػػورش التسػػفيف والتصػػميح عمػػى أف تكػػوف ،  والقنػػوات والممػػرات المبلحيػػة المجيػػزة بالمبلحػػة الداخميػػة
 (.  91-19، 3119بدرجة عالية مف الكفاءة  )عوض،

 إف كفاءة الموانئ تتوقؼ عمى عدة عوامؿ ىي:
  السػػػقائؼ وعمػػػى سػػػاحات التكػػػديس لمبضػػػائعو المخػػػازف فضػػػبًل عػػػف . عػػػدد األرصػػػفة فػػػي المينػػػاء 1

 . وتجييزاتيا وأعماقيا  ياأطوالومجموع 
                                      

 ،في األصوؿ الرأسمالية لمميناء)أراضييا عممةاألمثؿ لؤلنشطة التشغيمية لمميناء المست االستثماريقصد بيا درجة ( *)
 ،مسعد نظر:مبانييا( ويتولد عف ىذه األنشطة مجموعة مف اإليرادات التشغيمية أو الجارية. لممزيد ي ،أجيزتيا

 ،3112 ،األردف ،عماف ،مؤسسة الراـز لمنشر والتوزيع ،اقتصاديات النقؿ البحري )دراسة وتحميؿ( مصطفى.
 .311ص
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 .تي تقصد الموانئ . أنواع وأحجاـ السفف ال3
 . . متوسط مدة بقاء السفف في أرصفة الموانئ ومدة عمميات المناولة 2

التػػػي تػػػتـ عمػػػى السػػػفف القادمػػػة إلػػػى المػػػوانئ العراقيػػػة لمناولتيػػػا )تفريػػػؽ  يػػػةئإف العمميػػػات المينا
وشحف( يجب أف تكوف بطاقات متساوية وبالحجـ نفسو فميس ىناؾ جدوى في مناولتيا إذ كاف عػدد 
األرصػػفة كبيػػرًا وطاقػػات المناولػػة منخفضػػة وكػػذلؾ وجػػود ضػػعؼ فػػي الطاقػػات االسػػتيعابية لمخػػزف. 

(، حيػث يواصػؿ 9، 3119حيوي لبلقتصػاد الػوطني بعػد الػنفط )الشػاىبندر، وتعد الموانئ الشرياف ال
تنفيذ خطػط تحػديث ورفػع كفػاءة المػوانئ لتواكػب التطػورات العالميػة فػي ىػذا  3112العراؽ بعد عاـ 

المجػػاؿ ولتػػؤدي دورىػػا فػػي انسػػياب عمميػػات المناولػػة لتنميػػة رافػػد ميػػـ مػػف روافػػد النشػػاط االقتصػػادي 
 ـ كفاءة النقؿ البحري العراقي سيدرس كؿ معيار عمى حدة تفصيميًا:ولبياف معايير تقيي

 أّاًل: معٔار تكٔٔه نفاءٗ املْاىئ 

 . المخ زف0
المخػػازف دورًا حيويػػًا وميمػػًا فػػي المػػوانئ كونيػػا تميػػز المينػػاء عػػف بػػاقي محطػػات النقػػؿ  معػػبت

األخرى، فمف الضروري أف يوجد في كؿ ميناء مساحات مخصصة لخزف البضائع المختمفة القادمػة 
حيث تزداد أىمية كؿ ميناء بازدياد مخازنو وسعتيا ، ( 111، 3119إلى الموانئ وحفظيا )عبلب، 

التخزينيػػة ألحجػػاـ البضػػائع التػػي يػػتـ خزنيػػا وتسػػميميا بعػػد إجػػراء الفحػػص المختبػػري والػػدورة وطاقتيػػا 
فمعظميػػػػػا تكػػػػػوف مواجيػػػػػة  (121،  1919 المسػػػػػتندية بحكػػػػػـ حجػػػػػـ البضػػػػػائع الداخمػػػػػة إليػػػػػو)غالب

وجيػػة لممنطقػػة الداخميػػة لؤلرصػػفة ويراعػػى فػػي مػػداخؿ المخػػازف أف تكػػوف موجيػػة لمسػػاحؿ واألخػػرى م
 لمميناء. 

تختمػػػؼ مػػػف حيػػػث (. 21مخزف)جػػػدوؿ(  29)ف المػػػوانئ التجاريػػػة العراقيػػػة غ عػػػدد مخػػػاز بمػػػي
، كما إف مينػاء المعقػؿ احتػؿ المرتبػة األولػى مػف حيػث أعػداد (*1)سعتيا وطاقتيا الخزنية

                                      
 09لدولة اإلمارات العربية المتحدة و اً زنمخ 99و اً مخزن 99تمتمؾ موانئ دولة الكويت مخازف يبمغ عددىا (( *)

 . ولممزيد ينظر: في موانئ السعودية المختمفة في سعتيا الخزنية ومساحتيا اً مخزن
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% ولكػف ( 2,22 ) مخزنًا وشكؿ نسبة بمغػت(  19 ) المخازف التي يمتمكيا والتي بمغت
مخزنػًا غيػر (  13 ) مخازف واألخػرى البالغػة عػددىا(  2 ) المستعمؿ في الوقت الحالي

فضػبًل عػف إشػغاؿ ،  3112صالحة لمعمػؿ لقػدميا وتعػرض أجزائيػا إلػى الػدمار فػي عػاـ
بعػػض منيػػا إلػػى دوائػػر أخػػرى كقيػػادة قػػوات الحػػدود وشػػرطة البصػػرة وخػػزف المػػواد التالفػػة 

 (.9غير الصالحة لبلستعماؿ صورة )
 (38جدوؿ )

 5103أعداد المخ زف ومس حته  وط ر ته  الخزا ة قس المواائ التج ر ة العرار ة لع ـ 

 عدد الم ا ا ت
 المخ زف

 مس حة
المخزف 

 (5)ـ

 السعة
 الخزا ة
 ألؼ/طف

 تجه زات المخزف
 عمرء 

 ح لته 

 غ ر مةرد
 مةرد

غ ر  ع ممة
 ع ممة

 0 7 1 1 ال  عمؿ 0411111 44881 8 (*0)الشم لس رةر أـ 0

 5 4 1 1 1 465111 30808 6 (**5)الجاوةس أـ رةر 5

 9 5 1 1 1 668111 088611 04 (***3)الزة ر خور 3

 05 3 1 1 1 89817 35358 05 (****4)المعقؿ 4

 0 0 1 1 1 4511 3311 5 (*****5)أةس قموس 5
 المجموع

 45 311956 5654117   51 55 

  المةدر: الدراسة الم داا ة
                                                                                                             

التقرير االقتصادي والتجاري حوؿ تجارة الخميج  ،ىيئة النقؿ البحري لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وزارة النقؿ -
 .3119العربي لعاـ 

 .3112ألؼ/طف متوقؼ عف العمؿ منذ عاـ  99بطاقة خزنية  9011مخزف مبرد مساحتو( *)

شغاؿ مخزنيف لقيادة القوة البحرية  2 عمؿمخازف والمست0بمغ عد المخازف في ميناء أـ قصر الجنوبي ( **) مخازف وا 
 العراقية.

لآلليات وتكديس البضائع والمواد  عممةمخازف واألخرى مست 0حاليًا  عمؿوالمست اً مخزن 12عدد المخازف ( ***)
 التالفة.

الدوائر األخرى كقيادة  مشغولة مف مخازف واألخرى 2حاليًا  عمؿوالمست 19بمغ عدد المخازف لميناء المعقؿ ( ****)
 شرطة البصرة والكمارؾ.

 المستعمؿ مخزف واحد أما اآلخر مشغوؿ مف شعبة اآلليات والصيانة.( *****)
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 5103لع ـ   ةالعرارج ر ة تالمخ زف المواائ   (5ةورة )

 
 01/4/5104التقطت ةت ر خ 

 
 01/4/5104التقطت ةت ر خ 
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إال أنػػو تراجػػع إلػػى المرتبػػة  ، فعمػػى الػػرغـ مػػف امػػتبلؾ مينػػاء المعقػػؿ ىػػذا العػػدد مػػف المخػػازف
، في حيف احتؿ مينػاء أبػي فمػوس المرتبػة األخيػرة . الرابعة لسوء حالتيا وضعؼ الطاقات التخزينية 

% والمسػػتعمؿ حاليػػًا مخػػزف واحػػد واآلخػػر ( 2,2 )نسػػبة  حيػػث بمغػػت أعػػداد المخػػازف اثنػػيف وشػػكبل
ذا مػا تػـ تصػنيؼ مػوانئ العػراؽ التجاريػة عمػى أسػاس المرتبػة  مشغوؿ مػف الصػيانة اآلليػة لممينػاء. وا 

ـ قصػػر الشػػمالي احتػػؿ المرتبػػة األولػػى مػػف حيػػث أعػػداد المعياريػػة لمعيػػار المخػػازف نجػػد أف مينػػاء أ
المخػػازف العاممػػة فػػي حػػيف احتػػؿ مينػػاء أـ قصػػر الجنػػوبي المرتبػػة الثالثػػة واحتػػؿ مينػػاء خػػور الزبيػػر 
المرتبػػة الثانيػػة أمػػا مينػػاء المعقػػؿ احتػػؿ المرتبػػة الرابعػػة لؤلسػػباب التػػي ذكػػرت بينمػػا احتػػؿ مينػػاء أبػػي 

(. إف االفتقػار إلػى المخػازف 21لطاقػة الخزنيػة وكمػا فػي الجػدوؿ )فموس المرتبة الخامسػة، لضػعؼ ا
( 31 ) وطاقتيا الخزنية ومساحتيا سوؼ ينعكس أثػره عمػى أداء وسػير عمميػات الشػحف والتفريػغ فػي

 .(*1)3ـ(  9,322,912,10 ) % مف إجمالي مساحات الموانئ البالغة
 (39جدوؿ )
 5103المواائ التج ر ة العرار ة لع ـ المرتةة المع  ر ة لكف اة المخ زف قس 

 المرتةة الم ا ا
 المرتةة األولى أـ رةر الشم لس

 المرتةة الث ا ة خور الزة ر
 المرتةة الث لثة أـ رةر الجاوةس

 المرتةة الراةعة المعقؿ
 المرتةة الخ مسة أةس قموس

 (**5)المع  ر ة( ومع دلة الدرجة 38المةدر: مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى جدوؿ )

                                      
 ينظر:لممزيد  .%مف إجمالي ارض موانئيا01مساحة الموانئ في سمطنة ع ماف  تشكم( *)
 .1919،الموصؿ،مطبعة الجامعة،1ط،دراسة في جغرافية النقؿ - النقؿ البحري ، سعدي عمي ،غالب -
) العتيبي و الطائي ،  تـ استخراج الدرجة المعيارية لتصنيؼ الموانئ باالعتماد عمى معادلة الدرجة المعيارية(**)

 ي:يات، والتي يعتمد عمييا في كؿ المعايير الخاصة لقياس الكفاءة وكما (  130-139،  3113
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 . السق ئؼ:5
توجػػد السػػقائؼ بػػالموانئ العراقيػػة لحفػػظ البضػػائع والتػػي ليػػا أىميػػة فػػي عمميػػات المناولػػة لحػػيف 
إتمػػاـ اإلجػػراءات المسػػتندية، وتختمػػؼ السػػقائؼ مػػف حيػػث اسػػتعماليا وبنائيػػا. ويراعػػى عنػػد تشػػيدىا 

البضػػائع مواصػػفات خاصػػة لتخزينيػػا أنػػواع البضػػائع التػػي تػػتـ مناولتيػػا فػػي المػػوانئ، فمكػػؿ نػػوع مػػف 
يحتػاج إلػى سػقائؼ مبػردة لحفػظ األغذيػة كػالحـو واألدويػة،  وحفظيا مف التمؼ أو الضياع، فمنيا ما

فطية وبعضيا يحتاج إلى خزانات بمواصفات قياسية مختمفة كالسقائؼ المستعممة لخزف المشتقات الن
  .والدىوف

انئ التجاريػػػػة العراقيػػػػة يتضػػػػح لنػػػػا أف المػػػػوانئ ولتطبيػػػػؽ الدرجػػػػة المعياريػػػػة لمسػػػػقائؼ فػػػػي المػػػػو 
سػقيفة بمسػاحة تبمػغ (  21 ) يبمػغ إجمػالي أعػدادىا  (*1)مػف السػقائؼ التجارية العراقية تمتمؾ أعػداداً 

 ألؼ/طف/سنة.(  2119299 ) وبطاقة خزنية لمبضائع العامة البالغة3ـ(  939203
( يتضػح لنػا بػاف 21العراقيػة جػدوؿ ) فمف خبلؿ معيار السقائؼ الموزعة في الموانئ التجارية

ميناء أـ قصػر الشػمالي احتػؿ المرتبػة األولػى مػف حيػث السػعة الخزنيػة لمبضػائع العامػة حيػث بمغػت 
 ألؼ/طف/سػػػػػنة مشػػػػػكمة نسػػػػػبة بمغػػػػػت(  3391111)  بمسػػػػػاحة إجماليػػػػػة بالسػػػػػنة 9عػػػػػدد السػػػػػقائؼ 

سقيفتيف بمسػاحة (  3 ) عمى% في حيف احتؿ ميناء أبي فموس المرتبة األخيرة إذ يحتوي ( 99,9)
وىػػػػذه مػػػػف مسػػػػاحة السػػػػقائؼ ، % ( 1,21 ) متػػػػرًا مربعػػػػًا مشػػػػكبًل نسػػػػبة(  3113) إجماليػػػػة بمغػػػػت 

فضػبًل عػف عػدـ وجػود السػقائؼ المبػردة ممػا ، السقائؼ غير مجيزة باآلليػات والمسػتمزمات المناسػبة 
واع عديػدة مػف البضػائع التػي يشكؿ مشكمة فػي عمميػات المناولػة وعػدـ قػدرة المينػاء عمػى اسػتقباؿ أنػ

 (21تحتاج إلى تخزيف مبرد أو غير مبرد. جدوؿ )
 

                                      
بطاقة استيعابية بمغت نحو  3ـ 92939سقيفة بمساحة اجمالية 39 بمغ عدد السقائؼ لميناء طرابمس الميبي( *)

بطاقة خزنية بمغت  3ـ29111سقائؼ بمساحة إجمالية بمغت  9طنًا/سنة. أما ميناء دمياط فيضـ  111219
عبدالستار محمد، اإلدارة الحديثة لممخازف والمشتريات، دار وائؿ لمطباعة والنشر،  العمي،طف/سنة  39111

 .   99، 3110 ف،عماف األرد
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 (41جدوؿ )
 (5103أعداد السق ئؼ التج ر ة قس المواائ التج ر ة العرار ة لع ـ )

 اسـ الم ا ا

ئؼ
سق 

د ال
عد

 

 األةع د
مس حة السق فة  

 (5)ـ

السعة الخزا ة 
لمسق فة 

 )ألؼ/طف/ساة(

 تجه زات السق فة
عمر 
 مةرد (5العرض )ـ (5الطوؿ )ـ السق فة

 غ ر
 مةرد

 36 1 1 5551111 374551 597 0561 9 أـ رةر الشم لس
 53 1 1 0111111 09568 043 531 4 أـ رةر الجاوةس

 33 1 1 561111 318711 545 0561 7 (*0)خور الزة ر
 94 1 1 70075 54465 1 1 8 (**5)المعقؿ

 39 ال توجد ال توجد 4311 5805 37 055 5 (***3)أةس قموس
 1 1 1 3885475 759465 755 3515 31 المجموع

 المةدر: الدراسة الم داا ة
 

 

 (40جدوؿ )
 5103المرتةة المع  ر ة لكف اة السق ئؼ قس المواائ التج ر ة العرار ة لع ـ 

 (****4)المرتةة الم ا ا
 المرتةة األولى أـ رةر الشم لس

 المرتةة الث ا ة أـ القةر الجاوةس

 المرتةة الث لثة خور الزة ر

 المرتةة الراةعة المعقؿ

 المرتةة الخ مسة أةس قموس

 (21المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى بيانات جدوؿ )

                                      
سقائؼ  9أربع سقائؼ مف إجمالي عدد السقائؼ البالغة  عممةلمخزف المؤقت لمبضائع العامة و المست عمؿتست( *)

 .3112لعدـ صبلحيتيا لمخزف لقدميا و تعرضيا ألعماؿ التخريب في عاـ 
سقائؼ كونيا مشغولة مف منشآت ودوائر أخرى كقيادة  1سقيفتيف فقط مف إجمالي السقائؼ البالغة  عمؿتست( **)

 ويجف واألخرى غير صالحة لمتخزيف.  قوات الحدود
 مؤجرة. 31غير مستعممة لقدميا أما  10مستغمة مف شعبة اآلليات و 19سقيفة رقـ ( ***)
انئ التجارية العرقية وفقًا لمطاقة االستيعابية لمسعة الخزنية في تـ حساب المرتبة المعيارية لتصنيؼ المو ( ****)

 سقائؼ الموانئ.
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 . المخ زف المكشوقة )س ح ت التكد س(3
مخزنػػػػًا تصػػػػؿ مسػػػػاحتيا  (23)بمػػػػغ عػػػػدد المخػػػػازف المكشػػػػوفة فػػػػي المػػػػوانئ التجاريػػػػة العراقيػػػػة 

طف/سػنة ويسػػتثمر معظميػا فػػي ( 9321111)بسػعة خػػزف تصػؿ نحػػو  3ـ(  991931 ) اإلجماليػة
تخػػزيف السػػيارات واآلليػػات والتػػي تقػػع فػػي أمػػاكف متفرقػػة ففػػي مينػػاء أـ قصػػر الشػػمالي تقػػع فػػي خمػػؼ 

خزيف السػيارات مبمطة واألخرى غير مبطمة ويستثمر معظميا في ت(  1 ) الميناء وعمى جوانبو منيا
أربعة ( 11)واآلليات والحديد واألنابيب وتجميع الحاويات. أما ميناء أـ قصر الجنوبي البالغ عددىا 

 مبمطػػػة واألخػػػرى غيػػػر مبمطػػػة تسػػػتعمؿ فػػػي تخػػػزيف أيضػػػًا اآلليػػػات وعوامػػػات الداللػػػة البحريػػػة وكمػػػا
سػتة  (11 ) ت التكػديستستعمؿ في خزف الحاويات المفرغة، اما ميناء خور الزبيػر يبمػغ عػدد سػاحا

منيا مبمطػة تسػتغؿ فػي تفريػغ البضػائع والحمػوالت المتنوعػة كاإلطػارات والمػواد الكيربائيػة والمعػدات 
 العائدة لنفط الجنوب كاألنابيب الحديدية والبميت. 

أمػا مينػػاءا المعقػؿ وأبػػي فمػوس فيحتويػػاف عمػػى سػاحات لتكػػديس البضػائع المكدسػػة كاالسػػمنت 
فضبًل عف تكديس اإلطارات والبطاريات واألخشاب واألنابيب الببلستيكية والحديػد ،  (*1)ومادة كمنكر

 .  (23والحديد جدوؿ )
 (45جدوؿ )

 5103أعداد س ح ت التكد س ومس ح ته  وط رته  الخزا ة قس المواائ التج ر ة العرار ة لع ـ 

عدد س ح ت  الم ا ا
 التكد س

إجم لس مس ح ت 
 5التكد س ـ

السعة الخزا ة 
 طف/ساة

 كف اة الس ح ت
 غ ر مةمط مةمط

 5 8 5411111 504511 01 أـ رةر الشم لس

 6 4 0551111 354501 01 (**5)أـ رةر الجاوةس

 4 6 0011111 04411 01 خور الزة ر

 0 1 001111 03811 0 المعقؿ

 0 1 411111 00601 0 أةس قموس
 04 08 5531111 578551 35 المجموع

 الم داا ةالمةدر: الدراسة 
                                      

 مادة نصؼ مصنعة تستخدـ في صناعة االسمنت.( *)
 ريةحمف قيادة القوة الب عممةواألخرى مست 1لمتكديس حاليًا  عممةعدد الساحات المست( **)
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 /مع   ر تق  ـ كف اة المواائالمةحث األوؿ 

أما إذا طبقت الدرجة المعيارية لساحات التكديس في الموانئ التجارية العراقية فقد يبلحظ مػف 
( بػػاف مينػػاء أـ قصػػر الشػػمالي احتػػؿ المرتبػػة األولػػى حيػػث بمػػغ عػػدد سػػاحات 22خػػبلؿ ذلػػؾ جػػدوؿ )

             طف/سػػػػػػنة وشػػػػػػكمت نسػػػػػػبة بمغػػػػػػت( 3211111) بطاقػػػػػػة اسػػػػػػتيعابية لمخػػػػػػزف تبمػػػػػػغ ( 11)التكػػػػػػديس 
( 29,9 % ). 

 5103س ح ت التكد س قس المواائ التج ر ة العرار ة لع ـ  لكف اةالمرتةة المع  ر ة  (43جدوؿ )
 المرتةة الم ا ا

 المرتةة األولى أـ رةر الشم لس
 المرتةة الث ا ة أـ رةر الجاوةس

 المرتةة الث لثة خور الزة ر
 المرتةة الراةعة أةس قموس

 المرتةة الخ مسة المعقؿ
 (45ة العتم د عمى ة  ا ت جدوؿ) المةدر: مف عمؿ الة حث

حيػػث بمػػغ عػػدد ، فػػي حػػيف احتػػؿ مينػػاء المعقػػؿ المرتبػػة األخيػػرة فػػي معيػػار سػػاحات التكػػديس 
طف/سػػنة (  111111 ) بسػػعة خػػزف تصػػؿ إلػػى، وشػػكؿ نسػػبة بمغػػت سػػاحة(  1سػػاحات التكػػديس )
تـ تصػنيؼ المػوانئ عمػى أسػاس المرتبػة المعياريػة لمعيػار  إذا ما. % (  3,1 ) وشكمت نسبة بمغت

ساحات التكديس نجد إف ميناء أـ قصر الشمالي احتؿ المرتبة األولى في حيف احتؿ ميناء الجنوبي 
فمػػوس  يالمعقػؿ وأبػ ئيفػي أـ قصػر المرتبػة الثانيػة أمػػا مينػاء خػور الزبيػر المرتبػة الثالثػػة ويمييػا مينػا

 خامسة عمى التوالي. في المرتبة الرابعة وال
حيػػػث تعػػػػاني المػػػػوانئ العراقيػػػة مػػػػف قمػػػػة سػػػاحات التخػػػػزيف وعػػػػدـ تأىيميػػػا السػػػػتقباؿ البضػػػػائع 

فضػبًل عػف انخفػاض فػي طاقتيػػا ، المتداولػة فييػا ومػف ثػـ يػؤثر عمػى سػير عمميػػات الشػحف والتفريػغ 
 االستيعابية لمخزف المؤقت.

 . الراقع ت4
 الما ولة( الث ةتة.الراقع ت )اآلالت ومعدات  -أ

فػػي تحديػػد سػػعة البضػػائع والسػػمع  والتفريػػغ دورًا حيويػػاً  مرافعػػات المسػػتعممة فػػي عمميتػػا الشػػحفل
التجارية المتداولة سنويًا في األرصفة، فضبًل عف أثرىػا المباشػر عمػى اإلنتاجيػة، إذ توجػد فػي داخػؿ 
الميناء معدات وآالت ذات مواصفات وقدرات تحميؿ مختمفة ومتباينة المستعممة في عمميات الشحف 

البضػػائع فػػػي أرصػػػفة المػػوانئ ومػػػف ثػػػـ زيػػػادة والتفريػػغ لمبضػػػائع المختمفػػػة األنػػواع، فيقػػػؿ مػػػف تكػػػدس 
الكيربائيػة المسػتعممة فػي المنػاورة، فضػبًل  والجسرية ، إذ بمغ عدد الرافعات المرفأية ة األرصفةإنتاجي
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عػػف اآلالت المسػػتعممة فػػي عمميػػات تفريػػغ الحبػػوب كالشػػافطات المختمفػػة األحجػػاـ والطاقػػات والبػػالغ 
، إذ بمػػػغ عػػػدد الرافعػػػات فػػػي  (22جػػػدوؿ ) طػػػف(  1323 )بطاقػػػة إجماليػػػة (*1)رافعػػػة( 111)عػػددىا 

رافعػػة مرفأيػػة المسػػتعممة فػػي عمميػػات تفريػػغ البضػػائع  (20)رافعػػة، (  21 ) مينػػاء أـ قصػػر الشػػمالي
واثنػػاف نمسػػاوية النػػوع المسػػتعممة فػػي عمميػػات  المكيسػػة وغيػػر المكسػػية )الفػػؿ(، واثنػػاف منيػػا جسػػرية

    (. امػػا عػػدد الرافعػػات فػػي مينػػاء اـ قصػػر الجنػػوبي فقػػد بمػػغ31و 31مناولػػة الحاويػػات فػػي رصػػيفي )
طػف وسػت شػافطات بطاقػة (  209 ) رافعة مرفأيػة النػوع بطاقػة أجماليػة تبمػغ( 19)رافعة و(  31 )

يػغ الحبػوب، فػي حػيف بمػغ عػدد الرافعػات المرفأيػة فػي طنػًا المسػتعممة فػي تفر (  321 ) أجمالية تبمغ
رافعػػة واألخػػرى متوقفػػة  (11) طنػػًا والعاممػػة(  91 ) رافعػػة بطاقػػة إجماليػػة(  31 )مينػػاء خػػور الزبيػػر

عػػف العمػػؿ لعطميػػا وانػػدثار القػػوى المحركػػة ليػػا وشػػطبيا فػػي الشػػؤوف اليندسػػية، لعػػدـ وجػػود جػػدوى 
طنػػػػًا فػػػػي مينػػػػاء المعقػػػػؿ (  101 ) أيػػػػة بطاقػػػػة اجماليػػػػةرافعػػػػة مرف( 32)اقتصػػػػادية مػػػػف تصػػػػميحيا و

، أمػا مينػاء أبػي فمػوس فقػد بمػغ عػدد الرافعػات 1911وجميعيا متوقفة عف العمػؿ النػدثارىا منػذ عػاـ 
فقػػط وبنصػػؼ طاقتيػػا (  1 ) طنػػًا والعاممػػة منيػػا(  32 ) رافعػػات بطاقػػة إجماليػػة تبمػػغ (0 )المرفأيػػة

عػػف العمػػؿ، لقػػدميا وتعطػػؿ أجػػزاء كبيػػرة منيػػا وتمفيػػا بسػػبب حػػرب اإلنتاجيػػة، أمػػا األخريػػات فمتوقفػػة 
 (.0صورة ) ، الخميج األولى والثانية واالعتماد عمى الرافعات المستأجرة مف القطاع الخاص

 
 

                                      
رافعات جسرية بطاقة  1طنًا و 21في ميناء عدف أربع رافعات بطاقة رفع  بمغ عدد الرافعات مف نوع كانتري( *)

رافعة  13طنًا و 09ألؼ طف، أما في ميناء صبللة فيحتوي عمى ستة رافعات بحمولة  191إلى  111تتراوح بيف 
ميناء  ألؼ طف. أما 23 - 39جسرية، أما ميناء اإلسكندرية فيضـ أربعة رافعات بطاقة إجمالية تتراوح ما بيف 

( ألؼ طف. 1190 - 1111رافعة مختمفة الطاقات التي تتراوح ما بيف ) 1993جدة السعودي فيحتوي عمى 
لممزيد ينظر: بدوي، سمية، اقتصاديات إنشاء وتطوير وتشغيؿ الموانئ في ظؿ المنافسة العالمية، طبع في مطابع 

، دور ميناء طبرؽ في النشاط االقتصادي ؛ الدمنيوري، زياد عبد العزيز22، ص3112اإلسكندرية، القاىرة، 
(، رسالة ماجستير، كمية اآلداب، جامعة 3119-1919لشعبية البطناف )دراسة في الجغرافية االقتصادية لمفترة )

؛الشريؼ، فاطمة الزىراء محمد، الموانئ الجزائرية تحوؿ صعب في تسييرىا، 190،ص3111قار يونس،ليبيا،
؛ المممكة العربية السعودية، اإلدارة المركزية لئلحصاء، النشرة 110، ص3112ع، مجمة اقتصاديات، العدد الساب

 .199، ص3112السنوية إلحصاءات النقؿ والمواصبلت، 
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 (44جدوؿ )
 5103أعداد الراقع ت الما ولة وط ر ته  قس المواائ التج ر ة العرار ة الث ةتة لع ـ 

إجم لس الط رة  عددء  أاواع الراقع ت الم ا ا
 عمرء  الع طمة الع ممة الما ولة )طف(

 أـ رةر الشم لس
 36 07 09 581 36 مرقأ ة

 30 0 0 81 5 الجسر ة
 55 1 5 551 5 الامس و ة

 أـ رةر الجاوةس
 53 01 5 059 05 مرقأ ة

 50 5 4 541 6 الش قط ت
 33 9 00 98 51 مرقأ ة خور الزة ر

 94 54 1 060 54 مرقأ ة (*0)المعقؿ
 39 5 0 54 6 مرقأ ة أةس قموس

 1 68 43 0535 000 - المجموع
 المةدر: الدراسة الم داا ة

 
 الراقع ت المرقأ ة والمستأجرة قس المواائ العرار ة (  6ةورة ) 

 
 57/4/5103التقطت ةت ر خ 

                                      
لعدـ مف القطاع الخاص  األخرىتأجير كافة مستمزمات معدات المناولة والرافعات والمعدات االختصاصية ( *)

 . 1911اـ معمؿ منذ علصبلحية الرافعات المرفأية 

 الرافعات المرفأية الرافعات المستأجرة 



 
 

 
010 

 

 /مع   ر تق  ـ كف اة المواائالمةحث األوؿ 

ذا مػػػا طبقػػػت الدرجػػػة المعياريػػػة  لرافعػػػات والمعػػػدات المسػػػتعممة فػػػي عمميػػػات المناولػػػة عمػػػى اوا 
بػػػيف أف المػػػوانئ التجاريػػػة العراقيػػػة تالمػػػوانئ التجاريػػػة العراقيػػػة، حيػػػث لبضػػػائع المختمفػػػة األنػػػواع فػػػي 

 ذا( 22تمتمػػػؾ أعػػػدادًا مػػػف الرافعػػػات واآلالت والمعػػػدات المختمفػػػة الحمػػػوالت وكمػػػا ىػػػو فػػػي جػػػدوؿ )
يبلحظ مف خبلؿ معيار الرافعات أعداد الرافعػات العاممػة فػي المينػاء وطاقتيػا التحميميػة حيػث بمغػت 

) طنًا وشكمت نسبة بمغػت (  911 ) رافعة مختمفة األنواع بطاقة بمغت(  21 )       عدد الرافعات
ت المسػتعممة % في حيف احتؿ ميناء أبي فموس المرتبة األخيػرة فػي معيػار الرافعػات واآلال(  29,1

ذا ما تـ ( 1,9 ) طنًا وشكمت نسبة( 32) رافعة بطاقة (  0 ) لممناولة حيث بمغ عدد الرافعات % وا 
تصنيؼ الموانئ التجاريػة العراقيػة عمػى أسػاس المرتبػة المعياريػة لمعيػار الرافعػات واآلالت والمعػدات 

مف حيث الرافعات العاممة في حيف المناولة لمموانئ نجد ميناء أـ قصر الشمالي أخذ المرتبة األولى 
احتػؿ مينػػاء أـ قصػػر الجنػوبي المرتبػػة الثانيػػة أمػا مينػػاء المعقػػؿ احتػؿ المرتبػػة الثالثػػة مػف حيػػث عػػدد 
الرافعػػات التػػي يمتمكيػػا ولكػػف جميعيػػا متوقفػػة عػػف العمػػؿ لقػػدميا وانػػدثارىا وكثػػرة العطػػبلت الفنيػػة أمػػا 

بعػة مػف حيػث أعػداد الرافعػات التػي يمتمكيا،أمػا مينػاء اميناء خور الزبير فقػد حصػؿ عمػى المرتبػة الر 
 (.29أبي فموس فقد احتؿ المرتبة الخامسة جدوؿ)

 
 (45جدوؿ )

 5103المرتةة المع  ر ة لكف اة الراقع ت واآلالت الما ولة قس المواائ التج ر ة العرار ة لع ـ 
 المرتةة الم ا ا

 األولىالمرتةة  أـ رةر الشم لس
 ا ةالث المرتةة  أـ رةر الجاوةس

 الث لثةالمرتةة  المعقؿ
 الراةعةالمرتةة  خور الزة ر
 الخ مسةالمرتةة  أةس قموس

 (44المةدر: مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى ة  ا ت جدوؿ )
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 الراقع ت )اآلالت والمعدات الما ولة( المتحركة -ب
توجػػد فػػي المػػوانئ التجاريػػة العراقيػػة معػػدات واآلالت ذات مواصػػفات وقػػدرات تحميميػػة مختمفػػة 

تخدـ األرصفة والمخازف وسػاحات التكػديس فػي عمميػات تسػميـ واسػتبلـ البضػائع والتػي تتناسػب مػع 

مػػف أكثػػر أنػػواع المعػػدات  دنيػػا الرافعػػات الشػػوكية والتػػي تعػػحجػػـ البضػػائع المتداولػػة فػػي المػػوانئ، وم

( 191-3رافعػػة بحمػػوالت تتػػراوح مػػا بػػيف )(  21)واآلالت اسػػتعمااًل فػػي المػػوانئ، حيػػث بمػػغ عػػددىا

طػػػف وجميػػػع المعػػػدات الشػػػوكية والسػػػمكية واآلالت األخػػػرى الموجػػػودة فػػػي المػػػوانئ ىػػػي مػػػف األنػػػواع 

عيػا والتػي التقميدية مما تحدد  أنواع السػفف التقميديػة القادمػة إلػى مػوانئ العػراؽ التجاريػة والمتعاممػة م

أغمػب  إذ أف ال تتماشى مع التطػورات التكنولوجيػة الحديثػة المعمػوؿ بيػا فػي عمميػات النقػؿ البحػري،

ىػػػػػذه المعػػػػػدات واآلالت متوقفػػػػػة عػػػػػف العمػػػػػؿ، لكثػػػػػرة عطبلتيػػػػػا النتيػػػػػاء عمرىػػػػػا االفتراضػػػػػي لكثػػػػػرة 

صػػبلح ىػػذه اى اسػتعماالتيا فػػي عمميػات التفريػػغ والشػػحف، فضػبًل عػػف نػػدرة األيػدي العاممػػة الفنيػػة عمػ

المعػػػدات فػػػي معامػػػؿ وورش التصػػػميح المتػػػوفرة بػػػالموانئ ومػػػف ثّػػػـ يػػػؤدي إلػػػى التػػػأخير والتعطيػػػؿ فػػػي 

عمميات التفريغ والشحف بالموانئ التجارية العراقية والذي يؤثر سمبًا في اقتصاديات الموانئ التجاريػة 

مػػف المعػػػدات واآلالت ( يوجػػد فػػي مينػػاء أـ قصػػػر الشػػمالي عػػدد 20فمػػف خػػبلؿ جػػػدوؿ ). العراقيػػة 

طنػػًا المسػػتعممة  (112 )رافعػػة بطاقػػات تحميػػؿ قػػدرىا(  39 ) البريػػة ذات قػػدرات مختمفػػة بمػػغ عػػددىا

في الشػحف وتفريػغ البضػائع داخػؿ المينػاء دونمػا تكدسػيا فيػو، وبمػغ عػدد الرافعػات فػي مينػاء المعقػؿ 

                 الزبيػػػػر بمػػػػغ عػػػػددىاطػػػػف أمػػػػا مينػػػػاء خػػػػور (  299) بطاقػػػػة تحميػػػػؿ بمغػػػػت (  32 ) الجنػػػػوبي نحػػػػو

      طػػػف وبمػػػغ عػػػدد الرافعػػػات فػػػي مينػػػاء المعقػػػؿ رافعتػػػيف بطاقػػػة( 301)رافعػػػة ذات قػػػدرة مقػػػدارىا( 11 )

ذا مػا  ( 12 ) رافعات توجد داخؿ ميناء أبي فموس بطاقػة تحميػؿ بمغػت(  2)طف، و(  92 ) طنػًا وا 

طبقنا الدرجة المعيارية لآلالت والمعدات المتحركة في داخؿ الموانئ التجارية العراقية نجػد أف مينػاء 

 . %( 29,1 ) نسبة بمغت المرتبة األولى وشكؿأـ قصر الشمالي احتؿ 
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 /مع   ر تق  ـ كف اة المواائالمةحث األوؿ 

 (46جدوؿ )
 5103واآلالت المتحركة قس المواائ التج ر ة العرار ة لع ـ  أعداد الراقع ت

عدد  الم ا ا
 الراقع ت

 أاواعه 
 ردرته 
ممػة )طف(

الع 
طمػة 

الع 
 

 عمرء 

ك ة
شو

ك ة 
سم

ضاه 
ح 

طة 
ش ق

رةة 
ع

 

 57-5 05 03 803 9 1 5 5 9 55 أـ رةر الشم لس
 53-01 05 9 497 4 6 4 5 8 54 أـ رةر الجاوةس

 55 00 7 560 5 1 0 7 8 08 خور الزة ر
 00 0 0 73 1 1 1 1 5 5 المعقؿ

 04 0 5 03 1 1 1 1 3 3 أةس قموس
 1 41 35 0657 05 6 01 00 31 75 المجموع

 المةدر: الدراسة الم داا ة
 

أمػػا مينػػاء أبػػي فمػػوس فقػػد احتػػؿ المرتبػػة األخيػػرة مػػف حيػػث أعػػداد الرافعػػات فػػي داخػػؿ المينػػاء 
ذا مػػا تػػـ % ( 1,1 ) طػػف مشػػكمة نسػػبة بمغػػت( 12)رافعػػات بطاقػػة تحميػػؿ بمغػػت (  2 ) والبالغػػة وا 

التصػػنيؼ وفقػػًا لػػذلؾ فػػاف المػػوانئ التجاريػػة العراقيػػة عمػػى أسػػاس المرتبػػة المعياريػػة لػػآلالت والمعػػدات 
المتحركة نجد أف ميناء أـ قصػر اخػذ المرتبػة األولػى فػي حػيف اخػذ مينػاء أـ قصػر الجنػوبي المرتبػة 

قػػؿ المرتبػػة الرابعػػة فػػي حػػيف الثانيػػة ومينػػاء خػػور الزبيػػر حصػػؿ عمػػى المرتبػػة الثالثػػة واخػػذ مينػػاء المع
حصػػػؿ مينػػػاء أبػػػي فمػػػوس عمػػػى المرتبػػػة الخامسػػػة مػػػف حيػػػث اآلالت ومعػػػدات الرفػػػع المسػػػتعممة فػػػي 

 (.29عمميات الشحف والتفريغ لمبضائع الرتفاع أحجاميا جدوؿ )
 (47جدوؿ )

 5103 ة العرار ة لع ـ واآلالت ومعدات الما ولة المتحركة قس المواائ التج ر  المرتةة المع  ر ة لكف اة الراقع ت
 المرتةة الم ا ا

 األولىالمرتةة  أـ رةر الشم لس
 الث ا ةالمرتةة  أـ رةر الجاوةس

 الث لثةالمرتةة  خور الزة ر
 الراةعةالمرتةة  المعقؿ

 الخ مسةالمرتةة  أةس قموس 
 (46المةدر: مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى ة  ا ت جدوؿ)
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 /مع   ر تق  ـ كف اة المواائالمةحث األوؿ 

 . األرةفة5
حيػث مػف الضػروري ، تختمؼ األرصفة مف ميناء إلى مينػاء آخػر وكػذلؾ فػي المينػاء الواحػد  

ألف عددىا يتبايف مف ميناء آلخر في الموانئ التجارية العراقية  ، معرفة عدد األرصفة في كؿ ميناء
 فمػػف خػػبلؿ ذلػػؾ يػػتـ تحديػػد حجػػـ البضػػائع المناولػػة فػػي ظيػػر السػػفف الواصػػمة إلػػى المػػوانئ العراقيػػة
           المختمفػػػة فػػػي طاقاتيػػػا المتاحػػػة والتشػػػغيمية، حيػػػث بمػػػغ عػػػدد األرصػػػفة فػػػي المػػػوانئ التجاريػػػة العراقيػػػة

المختمفػػة األبعػػاد والطاقػػات وكػػذلؾ (  21، جػػدوؿ )  اً رصػػيف(  29 )والعاممػػة حاليػػاً (*1)رصػػيفاً  ( 91)
المػوانئ التجاريػة العراقيػة تبػيف المقامة عمييا. إذ ما طبقت الدرجة المعيارية لؤلرصفة عمى  المنشآت

إذ يبلحػػظ مػػف قػػات واألطػػواؿ المػػوانئ التجاريػػة العراقيػػة تمتمػػؾ أعػػدادًا مػػف األرصػػفة المختمفػػة الطا فا
خػػػبلؿ معيػػػار األرصػػػفة إف مينػػػاء خػػػور الزبيػػػر احتػػػؿ المرتبػػػة األولػػػى مػػػف حيػػػث الطاقػػػات اإلجماليػػػة 

%. في حيف حصػؿ مينػاء (9,22 ) تألؼ/طف وشكمت نسبة بمغ(  9029 ) لؤلرصفة والتي بمغت
رصػػيؼ بطاقػػة  3أبػػي فمػػوس المرتبػػة األخيػػرة فػػي معيػػار األرصػػفة حيػػث بمػػغ عػػدد األرصػػفة العاممػػة 

 %.(  9,2 )ألؼ/طف وشكمت نسبة بمغت 991
ذا ما تـ تصنيؼ األرصػفة مػف حيػث طاقتيػا السػنوية لممػوانئ التجاريػة العراقيػة عمػى أسػاس  وا 

األرصػفة نجػد أف مينػاء خػور الزبيػر حصػؿ عمػى المرتبػة األولػى مػف حيػث المرتبة المعيارية لمعيار 
مػتف السػفف التجاريػة القادمػة إلػى المينػاء. بينمػا  الطاقة السنوية لمناولة البضائع والسمع المختمفة مف

سجؿ ميناء أـ قصر الشمالي المرتبة الثانية في حيف اخذ ميناء أـ قصر الجنوبي المرتبة الثالثة أما 
 المعقؿ فقد حصؿ عمى المرتبة الرابعة مف حيث الطاقة االستيعابية لؤلرصفة لمبضائع المناولة ميناء

 (   29وميناء أبي فموس فقد سجؿ المرتبة الخامسة مف حيث الطاقة السنوية لؤلرصفة. جدوؿ )
 

                                      
وعدد األرصفة في المممكة العربية  ،رصيؼ 221دولة اإلمارات العربية المتحدة بنحو  في بمغ عدد األرصفة( *)

 ًاومف ثـرصيف93ودولة الكويت بنحو  اً رصيف91سمطنة عماف فبمغ عدد األرصفة بنحو  اأم اً رصيف 121السعودية 
سياميا في زيادة حرك عمالياأدى إلى تنوع في است النقؿ البحري والتجارة الدولية ليذه الدوؿ ومف ثـ استطاعت  ةوا 

               ىذه الدوؿ استقباؿ السفف الكبيرة الحجـ والمتعددة األنواع كالسفف البانامس ذات سعة تحميؿ تتراوح ما بيف
ؿ العالـ لممزيد ( إلؼ طف إذ أدى أىميتيا في تحديد الخطوط المبلحية التجارية في ىذه الدوؿ مع دو 91 – 00)

ينظر: األمـ المتحدة، المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )آثار االتفاؽ التجاري العاـ(، نيويورؾ، لندف، 
 .03، ص 3113
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 /مع   ر تق  ـ كف اة المواائالمةحث األوؿ 

 (48جدوؿ )
 5103أعداد األرةفة وط ر ته  وأطواله  قس المواائ التج ر ة العرار ة لع ـ 

إجم لس أطواؿ  عدد األرةفة الم ا ا اسـ
 األرةفة)ـ(

 إجم لس ط رة األرةفة
ممة )ألؼ/طف(

الع 
 ر  

غ
ممة

الع 
 

 عمرء 

 35 0 05 5511 5591 03 (*0)أـ رةر الشم لس

 51 5 7 5751 0689 9 (**5)أـ رةر الجاوةس

 43 0 01 5639 5451 00 (***3)خور الزة ر

 93 7 8 5111 0305 05 (****4)المعقؿ

 38 0 5 751 555 3 أةس قموس

  05 39 06639 8596 50 المجموع
 المةدر: الدراسة الم داا ة

 

 (49جدوؿ )
 5103المرتةة المع  ر ة لكف اة األرةفة قس المواائ التج ر ة العرار ة لع ـ 

 (*****5)المرتةة اسـ الم ا ا

 المرتةة األولى خور الزة ر

 المرتةة الث ا ة أـ رةر الشم لس

 المرتةة الث لثة رةر الجاوةس أـ

 المرتةة الراةعة المعقؿ

 المرتةة الخ مسة أةس قموس
 (48المةدر: مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى ة  ا ت جدوؿ )

                                      
 ( يستعمؿ لرسو الحفارات والزوارؽ التابعة لمشركة.11رصيؼ رقـ )( *)
 أـ قصر الجنوبي. ( أقيمت عميو منشآت القوة البحرية في ميناء1رصيؼ رقـ )( **)
مشغوؿ حاليًا السفينة  1( يستخدـ حاليًا لتصدير المنتجات النفطية. أما الرصيؼ 11، 11، 9رصيؼ رقـ )( ***)

 الكيربائية التركية.
 لرسوسكف عشوائي أـ األرصفة األخرى مشغولة  فيو لقيادة القوة البحرية أما حالياً  عمؿ( يست1رصيؼ)( ****)

 .(2مدوف التابعة إلى األكاديمية البحرية في رصيؼ رقـ )ابف خسفينة الجنائب و 
 السنوية لمموانئ. األرصفةتـ حساب المرتبة لمموانئ التجارية العراقية وفقًا لطاقة  (*****)
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 /مع   ر تق  ـ كف اة المواائالمةحث األوؿ 

 اوع ة األرةفة -6
تختمؼ األرصفة مف ميناء إلى آخر مف جية، وفي الميناء الواحد مف جية أخرى، مػف حيػث 

( وقػػػد تسػػػتخدـ األرصػػػفة فػػػي مناولػػػة 301،  3119االسػػػتعماؿ واالختصػػػاص )أبػػػو القمػػػة واألعػػػور 
البضػػػائع والمػػػواد بمختمػػػؼ أنواعيػػػا وأشػػػكاليا وتكػػػوف موازيػػػة لمقنػػػاة والممػػػرات البحريػػػة لتراكػػػي السػػػفف 

لتػػػتـ عمميػػػات المناولػػػة المختمفػػػة، فشػػػائع تػػػرؾ مسػػػافة مػػػف األرض خمػػػؼ األرصػػػفة لخػػػدمتيا بجوارىػػػا 
، 3119وسػػػيولة فػػػي عمميػػػات المنػػػاورة لمرافعػػػات واآلليػػػات ومعػػػدات المناولػػػة األخػػػرى )أبػػػو مدينػػػة، 

 ( فقد تتوقؼ كفاءة الموانئ التجارية في نوع األرصفة، ويراعي عند بناءىا:129
 . ة ل  طس السفف أواًل: األعم ؽ الما سة

 (.097، 5104ث ا ً :عمم  ت ما ورة السفف لمرسو واسرالع لتراكس السفف قس ج اب الرة ؼ)ممش،

ذا ما طبقت الدرجة المعيارية ألنواع األرصفة عمى الموانئ التجارية العراقية يبيف لنا أف  (*1)وا 

 المتعػػػددة االختصػػػاص والطاقػػػػات.  المػػػوانئ التجاريػػػة العراقيػػػة تمتمػػػؾ أنػػػواع مػػػػف األرصػػػفة المختمفػػػة

 (.91جدوؿ )

                                      
 0رصيفًا اثناف منيا لصب السائؿ واثناف أخرى لصب الجاؼ و 11بمغ عدد األرصفة في الموانئ السودانية ( *) 

ميناء متخصصة لمناولة البضائع العامة  19قباؿ سفف الحاويات. أما في مصر فيوجد أرصفة متخصصة الست
رصيفًا متخصصة الستقباؿ سفف الحاويات. أما ميناء األربية فخصص لممنتوجات النفطية. أما تونس  32و

ستقباؿ فتمتمؾ سبع موانئ ذات أرصفة اختصاصية مختمفة األنواع كأرصفة ميناء حمؽ الواري والذي يستعمؿ ال
سفف المسافريف والسياح. أما أرصفة ميناء رادس متخصصة لمناولة الحاويات، وأرصفة ميناء بنزرت متخصصة 
لممنتوجات النفطية، وأرصفة ميناء سوسة متخصصة لمبضائع العامة، وأما أرصفة ميناء صفاقس متخصصة 

س والفؿ(. أما أرصفة ميناء قابس لمناولة البضائع المتعددة االختصاصات كمواد البناء )اإلسمنت المكي
متخصصة لمناولة المواد الخطرة، فيما أرصفة جرجيس فمتخصصة لتصدير الممح البحري او مناولة المواد 
البترولية البيضاء. اما أرصفة الموانئ في دولة اإلمارات العربية المتحدة فتتمتع بأكثر مف رصيؼ متخصص 

 119رصيفًا لتخزيف البضائع العامة، و 391رصيفًا تجاريًا، و 229ورصيؼ،  112كاألرصفة النفطية والبالغة 
رصيفًا مختص لرسو سفف الصيد  311رصيفًا مختص لؤلغراض العسكرية و 22رصيفًا متنوع االختصاص، و

أسعد عباس ىندي ، النقؿ البحري في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومشاكمو خبلؿ المدة  األسدي،لممزيد ينظر: 
 .129ص، 3119 ( دراسة في جغرافية النقؿ ، أطروحة دكتوراه ، كمية اآلداب جامعة البصرة،3111–1991)
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 /مع   ر تق  ـ كف اة المواائالمةحث األوؿ 

 (51جدوؿ )
 5103لع ـ  مع  ر كف اة األرةفة تةعً  لاوعه  قس المواائ التج ر ة العرار ة
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أضًذح فىضفبرٍخ 

وثزروكًٍٍبوٌبد 

وحذٌذ
(2*) 

 ثضبئع عبيخ 18 8811 - - 0 - 0 2 8 01 أو لصر انشًبنً

 ثضبئع عبيخ 81 2181 - - - 0 - 2 6 8 أو لصر انجُىثً

 ثضبئع عبيخ 51 8618 5 1 - - - - 5 00 خىر انسثٍر

 ثضبئع عبيخ 81 2111 - - - - - - 9 08 انًعمم

 ثضبئع عبيخ 19 181 - - - - - 0 2 1 أثى فهىش

 - - 06618 5 1 0 0 0 8 28 80 انًجًىع

 المةدر: الدراسة الم داا ة

                                      
(* )

 أرصفخ رطزخذو حبنٍبً نًرضى انجُبئت وانحفبراد وانطبحجبد وزوارق انخذيخ انجحرٌخ فً انًىاَئ انزجبرٌخ انعرالٍخ. 1رىجذ 

(**)
 رطزخذو حبنٍبً نًُبونخ انجضبئع انعبيخ كبإلطبراد وانجطبرٌبد وانطكر وانرز انًكٍص. 
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 /مع   ر تق  ـ كف اة المواائالمةحث األوؿ 

الموانئ التجاريػة العراقيػة وطاقاتيػا االسػتيعابية إذ يبلحظ مف خبلؿ معيار أنواع األرصفة في 
رصػػػيفًا لمناولػػػة الحمػػػوالت العامػػػة وخمسػػػة أرصػػػفة (  39 ) فػػػي عمميتػػػا الشػػػحف والتفريػػػغ بمػػػغ عػػػددىا

لمناولة األوعية النمطية وثبلثة أرصػفة نفطيػة وأربعػة أرصػفة تسػتعمؿ فػي تفريػغ األسػمدة الفوسػفاتية 
طف، حيث يبلحػظ مػف  ( 10029 ) بطاقة أجمالية سنوية تبمغ اإلسفنجيوالبتروكيمياويات والحديد 

خبلؿ معيار أنواع األرصػفة فػي المػوانئ التجاريػة العراقيػة اف مينػاء أـ قصػر الشػمالي احتػؿ المرتبػة 
أرصػػػػفة ذات ( 12) حيػػػػث بمغػػػػت أنػػػػواع األرصػػػػفةى مػػػػف حيػػػػث أنػػػػواع األرصػػػػفة والتخصػػػػص األولػػػػ

في حيف احتؿ ميناء أبي فموس المرتبة األخيرة في  %.( 21) الحموالت المتنوعة وشكؿ نسبة بمغت
               بحمػػوالت متنوعػػة وشػػكؿ نسػػبة بمغػػت(  2 ) معيػػار تنػػوع األرصػػفة والتخصػػص فبمػػغ عػػدد األرصػػفة

ذا ما تـ تصنيؼ الموانئ التجارية العراقية عمػى أسػاس المرتبػة لمعيػار أنػواع األرصػفة ( 0,9 ) % وا 
أـ قصػػر الشػػمالي احتػػؿ المرتبػػة األولػػى فػػي حػػيف احتػػؿ مينػػاء المعقػػؿ واالختصػػاص نجػػد أف مينػػاء 

المرتبػػػػة الثانيػػػػة وذلػػػػؾ بسػػػػبب أنػػػػواع السػػػػفف التػػػػي تػػػػدخؿ المينػػػػاء ذات الحمػػػػوالت المتنوعػػػػة، فمعظػػػػـ 
حموالتيا مف االسمنت واإلطارات والبطاريات. أما مينػاء أـ قصػر الجنػوبي فقػد حصػؿ عمػى المرتبػة 

ر المرتبػة الرابعػة، فػي حػيف حصػؿ مينػاء أبػي فمػوس عمػى المرتبػة الخامسػة الثالثة وميناء خػور الزبيػ
 (.91بسبب محدودية األرصفة التي يمتمكيا وطاقاتيا وقمة معدات المناولة جدوؿ )

 (50جدوؿ )
 5103المرتةة المع  ر ة لكف اة أاواع األرةفة والتخةص قس المواائ التج ر ة العرار ة لع ـ 

 (*0)المرتةة اسـ الم ا ا
 المرتةة األولى أـ رةر الشم لس
 المرتةة الث ا ة أـ رةر الجاوةس

 المرتةة الث لثة خور الزة ر
 المرتةة الراةعة المعقؿ

 المرتةة الخ مسة أةس قموس 
 (51المةدر: مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى ة  ا ت جدوؿ )      

 

                                      
 تـ حس ب المرتةة عمى أس س اوع األرةفة واالختة ص.( *)
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 . المس حة الكم ة لممواائ7
لمموانئ التجارية العراقيػة مػف مينػاء إلػى آخػر وعػادة مػا يظيػر تػأثيره تختمؼ المساحات الكمية 

عمػػػى عػػػدد األرصػػػفة وأطواليػػػا وطاقاتيػػػا االسػػػتيعابية حيػػػث بمغػػػت المسػػػاحة الكميػػػة لممػػػوانئ التجاريػػػة 
 (. 93جدوؿ ) 3ـ( 932291210)العراقية بنحو

ف مينػػػاء أـ قصػػػر قػػػد يبلحػػػظ مػػػف خػػػبلؿ معيػػػار المسػػػاحة الكميػػػة لممػػػوانئ التجاريػػػة العراقيػػػة أ
بنسػبة  3ـ(  220121133 )الشمالي احتؿ المرتبة األولى مػف حيػث المسػاحة التػي يشػغميا والبالغػة

 3ـ( 12222290 ) % فػػي حػػيف حصػػؿ مينػػاء أبػػي فمػػوس المرتبػػة األخيػػرة والبالغػػة( 29,3 )بمغػػت

ذا ما تـ تصنيؼ الموانئ التجارية العراقية نجد أف ميناء (1,2 ) بنسبة بمغت أـ قصػر الشػمالي % وا 
اخػػذ المرتبػػة األولػػى مػػف حيػػث المسػػاحة التػػي يشػػغميا بيػػدؼ تصػػعيد الطاقػػة السػػنوية لؤلرصػػفة فػػي 
عمميػػات الشػػحف والتفريػػغ فػػي حػػيف اخػػذ مينػػاء أـ قصػػر الجنػػوبي المرتبػػة الثانيػػة وحصػػؿ مينػػاء خػػور 

يػػث المسػػاحة التػػي أمػػا مينػػاء المعقػػؿ فقػػد حصػػؿ عمػػى المرتبػػة الرابعػػة مػػف ح الزبيػػر المرتبػػة الثالثػػة.
 (.92يشغميا، وميناء أبي فموس فقد سجؿ المرتبة الخامسة وكما يبدو مف الجدوؿ )

 (55جدوؿ )
 5103المس حة الكم ة قس المواائ التج ر ة العرار ة لع ـ 

 الاسةة المئو ة % المس حة ة لمتر المرةع اسـ الم ا ا

 4705 4361411055 أـ رةر الشم لس

 5603 5457890043 أـ رةر الجاوةس

 0609 0566659059 خور الزة ر

 805 756558006 المعقؿ

 004 033433076 أةس قموس

 011 905440583006 المجموع

المصدر: وزارة النقؿ الشركة العامة لموانئ العراؽ، قسـ اليندسة المدنية، اليندسة المدنية، مساحات الموانئ التجارية 
الشمالي وميناء أـ قصر الجنوبي وميناء خور الزبير وميناء المعقؿ وميناء أبي فموس العراقية ميناء أـ قصر 

 )بيانات غير منشورة(. 3112. 
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 (53جدوؿ )
 5103المرتةة المع  ر ة لكف اة المس حة قس المواائ التج ر ة العرار ة لع ـ 

 المرتةة اسـ الم ا ا
 المرتةة األولى أـ رةر الشم لس
 المرتةة الث ا ة أـ رةر الجاوةس

 المرتةة الث لثة خور الزة ر
 المرتةة الراةعة المعقؿ

 المرتةة الخ مسة أةس قموس
 (55المةدر: مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى ة  ا ت الجدوؿ )

 

 . الشؤوف اسدار ة8
تعػػػػد الشػػػػؤوف اإلداريػػػػة أحػػػػد العوامػػػػؿ الميمػػػػة فػػػػي العمميػػػػات واإلجػػػػراءات المسػػػػتندية، لتسػػػػييؿ 

( حيػث تػؤثر الشػػؤوف اإلداريػة بشػكؿ كبيػػر 91، 3111وانسػياب حركػة المناولػة لمبضػػائع )الحمػامي،
عمى درجة كفاءة الموانئ مف خبلؿ الحدة في الروتيف الذي يػؤدي إلػى عػزوؼ السػفف التجاريػة التػي 

( والبػػد مػػف تسػػييؿ Boon, 2000, 231تصػػؿ المػػوانئ واسػػتبدالو بمينػػاء آخػػر أكثػػر ديناميكيػػة )
جػػراءات المسػػتندية لتخمػػيص البضػػاعة بسػػرعة لمػػا لمجيػػاز اإلداري فػػي المػػوانئ مػػف دور عمميػػ ات وا 

كسػابو ميػزة فبلبػد مػف تػوفر الخبػرات اإلداريػة القػادرة عمػى التعامػؿ  كبير في تحسيف سمعة الموانئ وا 
تعامميـ بأكثر عممية وعممية مف أجؿ اإلسراع في اإلجراءات المستندية لمشاحنيف والناقميف الستمرار 

( اف تنظيمػػات الشػػؤوف اإلداريػػة العاليػػة الكفػػاءة تػػؤدي فػػي 31-11، 3119مػػع المػػوانئ )صػػنوفو، 
انخفػػاض تكػػاليؼ مناولػػة البضػػائع ألف اضػػطرار السػػفف التػػي تقصػػد عػػدة مػػوانئ يحمميػػا المزيػػد مػػف 

ريقة ينتج مػف التكاليؼ، فقد يتحمؿ الشاحف والناقؿ جزءًا كبيرا  مف الخطأ إذا قدـ البضائع والسمع بط
ثبػات البضػائع فػي  خبلليا الزيادة أو النقصاف في حجـ البضائع المناولة ومراعاة الدقة في األوزاف وا 
رساؿ اإلجراءات المستندية ودفع اإليرادات وبذؿ الجيد في سرعة  المنافيست واستبلـ وثيقة الشحف وا 

خطػػار وكػػبلء الشػػحف وا لنػػاقميف فػػي المػػوانئ إلكترونيػػًا شػػحف وتفريػػغ السػػفف حػػاؿ تواجػػدىا بالمينػػاء وا 
( حيػػث لجػػأت سػػمطة 39، 3111لبلسػػتبلـ قبػػؿ وصػػوؿ السػػفينة دوف تأخرىػػا فػػي الرصػػيؼ )عنبػػر، 
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مػػوانئ دبػػي إلػػى اسػػتعماؿ تقنيػػة التبػػادؿ االلكترونػػي بػػداًل مػػف النظػػاـ الػػورقي مػػف خبلليػػا تػػتـ عمميػػة 
دقيقػة مػػف اسػػتبلميا (  29 )ة خػػبلؿالمعاممػػ إلنجػازتسػميـ مػػف الشػػاحف أو الناقػؿ المسػػتندات البلزمػػة 

(الكترونػػي pay planعػػف طريػػؽ نظػػاـ التسػػميـ االلكترونػػي والمكػػوف مػػف مخطػػط شػػحف السػػفينة )
والمتضػمف المعمومػػات التفصػػيمية عػػف البضػػائع التػي تحمميػػا السػػفينة كمواقػػع واألوزاف وأرقػػاـ الشػػحنة 

لتي ستمر بيا السفينة )األمـ المتحدة، وأنواعيا فضبل  عف المعمومات عف موانئ التحميؿ و التفريغ ا
خطػػًا  121( حيػػث أدى ذلػػؾ إلػػى تزايػػد الخطػػوط المبلحيػػة العالميػػة إلػػى دبػػي والبالغػػة 12، 3111

(  991 )( فقػػد بمػغ الخدمػػة االلكترونيػػة أكثػػر مػػف2، 3113)الحمػػامي،  3112مبلحيػًا عالميػػًا لعػػاـ 
دور قطػاع النقػؿ البحػري اإلمػاراتي فػي سمسػمة الداعمة لمتجػارة فػي نافػذة واحػدة ممػا أدى إلػى تعزيػز 

الػػؼ شػػػركة تسػػتعمؿ حاليػػػًا ىػػػذا النظػػاـ فػػػي عمميػػػات (  19) التوريػػد وتصػػػؿ عػػدد الشػػػركات بحػػػدود 
أيػاـ فػي دوؿ مجمػس (  2-3 )اإلجراءات المستندية مما يتيح عممية نقؿ البضائع بالعبور خبلؿ مف

(. وكمػػػا بمػػػغ عػػػدد 112، 3113لغربػػػي آسػػػيا،  التعػػػاوف الخميجػػػي )المجنػػػة االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة
بمختمػؼ المسػتويات التعميميػة فػأثر (  991) العامميف في الشؤوف اإلدارية في مينػاء طػرابمس بنحػو 

( 02، 3111يومػًا )الػدمنيوري، (  21) في اإلجراءات المسػتندية والتػي تصػؿ المػدة إلػى أكثػر مػف 
ذا ما طبقنا الدرجة المعيارية لمشؤوف اإلدا رية عمى المػوانئ التجاريػة العراقيػة يظيػر لنػا أف المػوانئ وا 

التجارية العراقية تمتمؾ أعدادًا مف العامميف في الشؤوف اإلداريػة حسػب الجػنس فػي المػوانئ التجاريػة 
( حيػػػث نبلحػػػظ مػػػف 92مػػػوزعيف عمػػػى المػػػوانئ التجاريػػػة العراقيػػػة جػػػدوؿ )(  1321) العراقيػػػة بنحػػػو

أف ميناء خور الزبير اخذ المرتبة األولى مف حيث أعداد العػامميف فػي خبلؿ معيار الشؤوف اإلدارية 
% فػػػي حػػػيف حصػػػؿ مينػػػاء أبػػػي ( 33,2 ) بنسػػػبة بمغػػػت(  391 ) الشػػػؤوف اإلداريػػػة إذ بمػػػغ عػػػددىـ

      وشػػكؿ نسػػبة بمغػػت(  333 ) فمػػوس المرتبػػة األخيػػرة حيػػث بمػػغ عػػدد العػػامميف فػػي الشػػؤوف اإلداريػػة
ذا تػػػػـ تصػػػػنيؼ المػػػػوانئ التجاريػػػػة العراقيػػػػة عمػػػػى أسػػػػاس المرتبػػػػة المعياريػػػػة لمعيػػػػار %. ( 19,9 ) وا 

العامميف في الشؤوف اإلداريػة نجػد أف مينػاء خػور الزبيػر أخػذ المرتبػة األولػى ممػا انعكػس فػي سػرعة 
ساعات بعد رسو السفف عمى الرصيؼ في حيف (  0 )انجاز اإلجراءات المستندية والتي تصؿ بنحو

أـ قصػػر الشػػمالي المرتبػػة الثانيػػة وفػػي حػػيف وحصػػؿ مينػػاء المعقػػؿ عمػػى المرتبػػة الثالثػػة  أخػػذ مينػػاء
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قصر الجنوبي المرتبة الرابعة وميناء أبي فموس احتؿ المرتبة الخامسة مف حيػث العػامميف  وميناء أـ
(، واالختبلؼ يرجع في عزوؼ العديد مف اإلدارييف العمؿ في ىذه 99في الشؤوف اإلدارية، جدوؿ )

لمشػػؤوف اإلداريػػة فػػي المػػوانئ  يظيػػر دور اإلجػػراءات المسػػتندية المػػوانئ واغمبيػػا مػػف اإلنػػاث ومػػف ثّػػـ
األثر الواضح في جميػع الخػدمات كالشػحف والتفريػغ والتخػزيف فضػبًل عػف الخػدمات المبلحيػة، فعمػى 

دارية مازاؿ الرغـ مف تقدـ أنظمة الشحف والتفريغ في اغمب الموانئ إال اف االعتماد عمى الشؤوف اإل
قائمًا في الموانئ التجارية العراقية، إذ يمثؿ العمؿ اإلداري في ميناء خػور الزبيػر يػؤدي دورًا واضػحًا 
ألنو يعد مف المػوانئ الصػناعية والتجاريػة ويتمتػع بموصػفات اإلداريػة الناجحػة والتنظػيـ الجيػد داخػؿ 

حتػؿ المرتبػة األولػى فػي حػيف احتمػت الميناء وباألخص فػي عمميتػي الشػحف والتفريػغ والتخػزيف ممػا ا
المػػوانئ األخػػرى المرتػػب الثانيػػة والثالثػػة والرابعػػة والخامسػػة عمػػى التػػوالي المحدوديػػة التنظػػيـ اإلداري 
الجيػػد ومػػف ثػػـ انعكػػس عمػػى حجػػـ السػػفف القادمػػة إلػػى المػػوانئ التجاريػػة العراقيػػة والػػذي يعرضػػيا فػػي 

عػػف إتبػػاع الطػػرؽ التقميديػػة المممػػة فػػي التعامػػؿ بعػػض األشػػير إلػػى الركػػود فػػي حركػػة السػػفف فضػػبًل 
اإلداري دوف استخداـ األساليب الحديثة في اإلدارة وثـ تفػاقـ التعقيػدات اإلداريػة لفقػداف ثقتيػا بنفسػيا 
لعػػدـ االسػػتقرار اإلداري لممػػوانئ تاركػػة تػػداعياتيا السػػمبية عمػػى شػػكؿ تراكمػػات مسػػتورثة متفاعمػػة مػػع 

 (. 111، 3110الظروؼ الراىنة )الحمامي، 
 (54جدوؿ )

 5103ع ـ ر ة لاأعداد الع مم ف قس الشؤوف اسدار ة لممواائ التج ر ة العر 
 الاسةة المئو ة% الع مم ف قس الشؤوف اسدار ة اسـ الم ا ا

 5106 556 أـ رةر الشم لس
 0806 530 أـ رةر الجاوةس

 5504 578 خور الزة ر
 5105 554 المعقؿ

 0709 555 أةس قموس
 011 0540 المجموع

المةدر: وزارة الاقؿ، الشركة الع مة لمواائ العراؽ، رسـ الشؤوف اسدار ة والم ل ػة، أعػداد العػ مم ف قػس الشػؤوف 
 .5103اسدار ة قس المواائ التج ر ة العرار ة، التخط ط والمت ةعة 
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 (55جدوؿ )
 5103المواائ التج ر ة العرار ة الشؤوف االدار ة قس الع مم ف قس المرتةة المع  ر ة لكف اة 

 المرتةة اسـ الم ا ا
 المرتةة األولى خور الزة ر

 المرتةة الث ا ة أـ رةر الشم لس
 المرتةة الث لثة المعقؿ

 المرتةة الراةعة أـ رةر الجاوةس
 المرتةة الخ مسة أةس قموس

 (54المةدر: مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى ة  ا ت جدوؿ )
تعدد األجيزة اإلدارية والرقابية واألمنية والتي تتبع جيات مختمفة وال تخضع إلدارة فضبًل عف 

المينػػػػػاء كػػػػػالجيش والشػػػػػرطة، إذ اف اختصاصػػػػػيا يمػػػػػس العمػػػػػؿ اليػػػػػومي بػػػػػالموانئ مػػػػػف خػػػػػبلؿ كثػػػػػرة 
المسػػتندات والموافقػػات التػػي تطمبيػػا ىػػذه الجيػػػات بخصػػوص إطػػبلؽ البضػػائع كػػاإلجراءات األمنيػػػة 

راعػػي والصػػػحي والبيطػػري والجػػوازات والجمػػػارؾ والمكاتػػب األمنيػػة والوكػػػاالت بخصػػوص الحجػػر الز 
( كمػػا إف قػػانوف تأسػػيس الشػػركة العامػػة لممػػوانئ العراقيػػة 121، 3119البحريػػة والنقػػؿ البػػري )فيػػد، 

يػػػنص فػػػي أحػػػد بنػػػوده فػػػي المػػػوانئ والسػػػيما فػػػي مينػػػاء أـ قصػػػر (  1919 ) أكتػػػوبر لسػػػنة( 9 )رقػػػـ
معقػػؿ وأبػػي فمػػوس يحػػدث فيػػو العديػػد مػػف التػػداخبلت فػػي االختصاصػػات بػػيف الشػػمالي والجنػػوبي وال

الجيػػػات العاممػػػة والشػػػؤوف اإلداريػػػة، فضػػػبًل عػػػف حػػػدوث ازدواجيػػػة فػػػي العمػػػؿ اإلداري وتنػػػاقض فػػػي 
الصبلحيات والقرارات فيما بينيا مما يخمؽ بعض المشكبلت لمسفف التي تقصد ىػذه المػوانئ كسػمعة 

ـ السفف القادمػة إلػى المػوانئ ويعرضػيا إلػى ركػود فػي حركػة السػفف مػف الميناء والذي يظير في حج
خػػبلؿ عوائػػؽ انسػػياب حركػػة الػػدورة المسػػتندية الناجمػػة عػػف كثػػرة وتشػػعب اإلجػػراءات المسػػتندية، وثػػـ 
استحواذ إدارة الكمارؾ عمى الجػزء األكبػر مػف اإلجػراءات المسػتندية فضػبًل عػف اإلجػراءات الروتينيػة 

 ت وأجيػػزة السػػيطرة النوعيػػة والمتبعػػة األسػػاليب التقميديػػة فػػي اإلجػػراءات المسػػتنديةاألخػػرى كػػالمختبرا
المتبعة في الشؤوف اإلدارية دوف األساليب الحديثة المتبعػة فػي المػوانئ التجاريػة المجػاورة،إذ يتسػبب 

ر يومًا مما يػؤدي إلػى تػذم(  33-2 )في طوؿ فترة انتظار السفف عمى األرصفة ولمدة تتراوح مابيف
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ف كانت لدييـ حمػوالت مباشػرة فػي المػوانئ التجاريػة  الوكبلء البحرييف والعزوؼ عف التعامؿ معيا وا 
 .  العراقية 

 . الشؤوف الم ل ة9
تعػػػد االسػػػتيفاء العوائػػػد واألجػػػور الخاصػػػة بعمميػػػات المناولػػػة )الشػػػحف والتفريػػػغ( أحػػػد العوامػػػؿ 

عمى صيانة اآلالت والمعػدات المناولػة وبنػاء الميمة في تصعيد الطاقات المناولة مف خبلؿ اإلنفاؽ 
األرصػػػفة وخػػػدمات إصػػػبلح السػػػفف فضػػػبًل عػػػف إلػػػى اإلنفػػػاؽ عمػػػى تطػػػوير البنيػػػة التحتيػػػة لممػػػوانئ 

( وقيػػػاـ المػػػوانئ بتػػػوفير المػػػواد والمعػػػدات البلزمػػػة إلدامػػػة نشػػػاطاتيا مػػػف خػػػبلؿ 11، 3119)بػػػدوي،
التفريػػغ واإلرسػػاء والدالليػػة واإلرشػػاد والقطػػر اإليػػرادات المتحققػػة مػػف الرسػػـو المسػػتوفية مػػف الشػػحف و 

(  223)( فقػػد بمغػػت اإليػػرادات المتحققػػة لدولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة بنحػػو31، 3119)مرغػػاد،
لنمػػػػو حجػػػػـ (  3112 ) مميػػػػوف دوالر لسػػػػنة 199مميونػػػػًا دوالر والمممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعودية بمغػػػػت 

بمغػت ، المناولة لمبضائع واإليػرادات المتحققػة مػف خػبلؿ عمميػات تشػغيؿ لمعػدات الثابتػة والمتحركػة 
مميػػوف دوالر  222,922مميػػار دوالر لمػػوانئ دولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة و(  1,932 ) بمقػػدار

ذا مػػا طبقػػت 90جػػدوؿ )(  3112 ) لمػػوانئ المممكػػة العربيػػة السػػعودية لسػػنة الدرجػػة المعياريػػة (. وا 
السػػػتيفاء العوائػػػد واألجػػػور لممناولػػػة عمػػػى المػػػوانئ التجاريػػػة العراقيػػػة تبػػػيف لنػػػا بػػػاف المػػػوانئ التجاريػػػة 
العراقيػػة تسػػتوفي اإليػػرادات مػػف خػػبلؿ اسػػتيفاء العوائػػد واألجػػور مػػف عمميػػات مناولػػة لمبضػػائع والسػػمع 

وانئ العراقيػػػة فضػػػبًل عػػػف عمميػػػات الػػػى المػػػ المتنوعػػػة والرسػػػـو المسػػػتوفية مػػػف رسػػػو السػػػفف الواصػػػمة
ذا  مناولػة وحمػوالت السػفف )الطنيػة(. الداللية والقطر البحري المختمفة تبعًا لنوع البضائع والسػمع ال وا 

                       مػػػػػػػػػػا طبقنػػػػػػػػػػا الدرجػػػػػػػػػػة المعياريػػػػػػػػػػة لئليػػػػػػػػػػرادات فػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػوانئ التجاريػػػػػػػػػػة العراقيػػػػػػػػػػة والتػػػػػػػػػػي بمغػػػػػػػػػػت
( حيث نبلحظ مف خبلؿ معيػار اإليػرادات 99اقي جدوؿ )مميوف دينار عر (  339922222919 )

المتحققة مف الموانئ أف ميناء أـ قصػر الشػمالي اخػذ المرتبػة األولػى مػف حيػث اإليػرادات المسػتوفية 
              مػػف العوائػػد واألجػػور وذلػػؾ لطاقتيػػا االسػػتيعابية فػػي المناولػػة حيػػث بمغػػت اإليػػرادات المسػػتوفية بنحػػو

في حيف اخذ ميناء أبي  %( 91 )مميوف دينار عراقي وشكمت نسبة بمغت(  199112133030 )
 المستوفية مف  فموس المرتبة األخيرة في معيار اإليرادات
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العوائػػد واألجػػور وذلػػؾ النخفػػاض طاقتيػػا االسػػتيعابية فػػي المناولػػة حيػػث بمغػػت اإليػػرادات المسػػتوفية 
 %. ( 1,9 ) نسبة بمغتمميوف دينار عراقي  وشكمت (  2230329122 ) بنحو

 (56جدوؿ )
 5103لع ـ  اس رادات المتحققة مف است ف ا العوائد واألجور قس المواائ الخم ج ة

 اس رادات الما ولة )مم وف/دوالر( الدولة اسـ الم ا ا
 335030566 اسم رات مواائ دةس

 0050551 الةحر ف مواائ الةحر ف
 85595449 المممكة السعود ة مواائ السعود ة

 0557453 رطر مواائ رطر
 34137314 الكو ت (*0)مواائ الكو ت

 3433550 سمطاة عم ف مواائ سمطاة عم ف
 0905786004 العراؽ مواائ العراؽ التج ر ة

التقر ػر االرتةػ دي العرةػس الموحػد، المجاػة االرتةػ د ة واالجتم ع ػة لفرعػس آسػ  ، الاشػرة اسحةػ ئ ة  المةدر : 
 .004، ص5103لمدوؿ العرة ة، األمـ المتحدة، ا و ورؾ، 

 (57جدوؿ )
 5103لع ـ اس رادات الم ل ة قس المواائ التج ر ة العرار ة 

 الما ولة الق مة /مم وف د ا ر عرارساس رادات المستوق ة مف عمم  ت  اسـ الم ا ا
 079003055656 أـ رةر الشم لس
 05489004655 أـ رةر الجاوةس

 55305855538 خور الزة ر
 6093153963 المعقؿ

 3456547133 أةس قموس
 559534333785 المجموع

 المةدر مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى : 
العػراؽ، رسػـ الم ل ػة، شػعةة اس ػرادات )العوائػد واألجػور(، )ة  اػ ت رسػم ة وزارة الاقؿ، الشركة الع مة لمواائ  -0

 ، ص ةال.5103غ ر ماشورة(، 
وزارة الاقؿ، الشػركة الع مػة لمػواائ العػراؽ، رسػـ التػدر ؽ والرر ةػة الداخم ػة، شػعةة العوائػد واألجػور، )ة  اػ ت  -5

 ، ص ةال . 5103رسم ة غ ر ماشورة(، 

                                      

(
*
)Stat of Kuwait, Central Stat is Fiscal Bureau, Annual Stat is Tical Bulletin of 

Transport. Issue 32. Kuwait 2013. p.p. 214 . 
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التجاريػػة العراقيػػة  عمػػى أسػػاس المرتبػػة  المعياريػػة لمعيػػار االسػػتيفاء إذا تػػـ تصػػنيؼ المػػوانئ 
العوائػػد واألجػػور مػػف عمميػػات المناولػػة نجػػد أف مينػػاء أـ قصػػر حصػػؿ المرتبػػة األولػػى ومينػػاء خػػور 
الزبيػػػر المرتبػػػة الثانيػػػة لسػػػعة عمميػػػات المناولػػػة لمبضػػػائع فػػػي حػػػيف حصػػػؿ مينػػػاء أـ قصػػػر الجنػػػوبي 

المعقػػؿ المرتبػػة الرابعػػة فيمػػا أخػػذ مينػػاء أبػػي فمػػوس المرتبػػة الخامسػػة لضػػعؼ المرتبػػة الثالثػػة ومينػػاء 
 ( .91طاقة المناولة جدوؿ )

 (58جدوؿ )
 5103ع ـ المرتةة المع  ر ة لكف اة اس رادات المتحققة قس المواائ التج ر ة العرار ة ل

 (*0)المرتةة اسـ الم ا ا
 المرتةة األولى أـ رةر الشم لس

 المرتةة الث ا ة خور الزة ر
 المرتةة الث لثة أـ رةر الجاوةس

 المرتةة الراةعة المعقؿ
 المرتةة الخ مسة أةس قموس

 (57المةدر: مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى ة  ا ت جدوؿ )
 . سرعة ااج ز العمؿ )الشحف والتفر غ(01

ماليػػػة عنػػػد إبحارىػػػا، أمػػػا عنػػػدما تكػػػوف متوقفػػػة فػػػي المػػػوانئ  ومػػػدخوالً  إف السػػػفف تحقػػػؽ أرباحػػػاً 
لممناولػػة ف نيػػا ال تحقػػؽ أي مػػدخوالت، فعنػػدما يقػػدـ المينػػاء أفضػػؿ الخػػدمات لممناولػػة وتقميػػؿ الػػزمف 
المستغرؽ في اإلجراءات المستندية يعكس بقاء السفف في الميناء مما يقمؿ مف الخسائر الناتجة عف 

( حيػث اف الوقػػت المسػػتغرؽ فػػي شػحف البضػػاعة وتفريغيػػا فػػي 91، 3110مػدة انتظارىػػا )المػػالكي، 
الموانئ اخذ يشكؿ أىـ سمات التطور االقتصادي، فكممػا كانػت عمميتػا الشػحف والتفريػغ سػريعة كممػا 
كانػػػت حركػػػة السػػػفف التجاريػػػة فػػػي ذلػػػؾ المينػػػاء أكثػػػؼ وأكثػػػر حيػػػث أف الػػػوكبلء البحػػػرييف يفضػػػموف 

األكثر سرعة في عمميتػي الشػحف والتفريػغ لتقميػؿ نسػبة الخسػارة الماديػة  التعامؿ مع الموانئ التجارية
المستوفية التي يدفعيا الوكبلء البحرييف والناتجػة عػف طػوؿ فتػرة االنتظػار لتػأخر السػفف فػي المػوانئ 

( حيػػث ال يتعػػػدى الوقػػت المسػػػتغرؽ لعمميػػات المناولػػة لمسػػػفف فػػي المػػػوانئ 222، 3111)االسػػدي، 
                                      

 الىتـ حساب المرتبة وفقًا لئليرادات المتحققة مف عمميات االستيفاء العوائد واألجور مف البضائع والسفف القادمة ( *)
 الموانئ التجارية العراقية.
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(  01)حاويػػػة خػػػبلؿ (  391-311 ) دقيقػػػة، إذ يػػػتـ شػػػحف وتفريػػػغ مػػػابيف(  21 ) اإلماراتيػػػة سػػػوى
 (. 99ساعة جدوؿ ) 32دقيقة وفترة بقاء السفينة في الميناء تستغرؽ بذلؾ 

 (59جدوؿ )
 5103ع ـ المدة المست ررة قس عمم تس الشحف والتفر غ قس المواائ الخم ج ة ل

 اسـ الميناء
 عدد أياـ )الوقت/ساعة(

 التفريغ  الشحف 
 32 32 (*1)اإلمارات العربية المتحدة

 93 32 دولة البحريف
 93 21 دولة الكويت
 90 93 سمطنة ع ماف

 93 90 المممكة العربية السعودية
 90 90 قطر
 90 21 العراؽ

 انًصذر:

1- Uncted Secretariat: Review of Maritime Transport, United Nations, New 

York: Geneva .2012-2013 

إف سػػرعة إنجػػاز األعمػػاؿ الخاصػػة بالشػػحف والتفريػػغ ىػػي إحػػدى الصػػفات األساسػػية لممػػوانئ 
الناجحة في العالـ حيث يقاس مدى تقدـ الميناء وكفاءتو بالدرجة األساس عمػى الوقػت الزمنػي الػذي 

ضػػيو السػػفينة داخػػؿ الميناء،فكممػػا كانػػت سػػرعة انجػػاز العمػػؿ الخػػاص بالشػػحف والتفريػػغ قميمػػة كػػاف تق
ذلؾ أفضؿ لممستثمريف والوكبلء البحرييف الذيف يبحثوف عف األرباح، وكمما كانػت مػدة بقػاء السػفينة 

مػوانئ داخؿ الميناء ف ف ذلؾ يترتب عميو ضرائب تفرض عمى السفينة بسبب طػوؿ مػدة بقائيػا فػي ال
وىذا معموؿ بو في المػوانئ التجاريػة العراقيػة حيػث اف بقػاء السػفينة مػدة طويمػة يعكػس تأثيرىػا عمػى 
السفف األخرى حيث يزيد مف مدة انتظارىا في محطة الداللية البحرية وعند مدخؿ الميناء )الجبػوري 

ا بدوره يػؤثر فػي ( ويؤثر عمى مستويات حجـ المناولة والتمؼ بالبضائع وىذ212، 3112والشاوي، 
فضػػبًل عػػف تػػأثيره عمػػى عمػػؽ األرصػػفة فػػي ، انخفػػاض التػػأميف عمػػى البضػػائع طبقػػًا لحركػػة التػػداوؿ 

داخؿ الميناء لتراكي السفينة لمػدة طويمػة حيػث يػؤدي إلػى كثػرة الترسػبات والطمػى فػي األرصػفة ممػا 
تصػاديات تشػغيؿ المينػاء يتطمب حفرىا لتأميف غاطس لمسفف الواصمة إلى الميناء ويبدو تأثيره فػي اق

 (.Bieraan and Amidit, 2000, 231والسفينة مف جية ودرجة الثقة بالميناء مف جية أخرى )
                                      

 الراسية في ميناء المعقؿ الوقت 11/11/3112مقابمة شخصية مع الكابتف البحري لسفينة مطاؼ ستار بتاريخ ( *)
21,11. 
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إف سرعة انجاز األعماؿ الخاصة بالشػحف والتفريػغ فػي المػوانئ التجاريػة العراقيػة تتفػاوت مػف 
لي احتػػؿ المرتبػػة (، إذ نجػػد أف مينػػاء أـ قصػػر الشػػما01مينػػاء آلخػػر وكمػػا ىػػو واضػػح فػػي الجػػدوؿ )

سػػاعة وذلػػؾ يعػػود (  01 ) األولػػى فػػي سػػرعة أعمػػاؿ الشػػحف حيػػث بمغػػت مػػدة انجػػاز أعمػػاؿ الشػػحف
إلى أعداد الرافعات والحاضنات المستعممة في عمميات شحف الحاويات والبضائع العامة فضػبًل عػف 

ت فػػي عمميػػة السػػرعة فػػي انجػػاز اإلجػػراءات المسػػتندية فػػي داخػػؿ المينػػاء وعػػادة مػػا تفضػػؿ الحاويػػا
( حيػػػػث يػػػػنخفض الوقػػػػت 32، 3119الشػػػحف اسػػػػتجابة لحاجػػػػة الشػػػػاحنيف والنػػػػاقميف )كػػػػاظـ وجعفػػػػر،

% أمػػػا مينػػػاء أـ قصػػػر (12,9)سػػػاعة وشػػػكمت نسػػػبة بمغػػػت( 32 ) المسػػػتغرؽ لمتفريػػػغ والتػػػي بمغػػػت
الجنػػػوبي فقػػػد احتػػػؿ المرتبػػػة الثانيػػػة فػػػي سػػػرعة انجػػػاز أعمػػػاؿ التفريػػػغ حيػػػث بمغػػػت المػػػدة المسػػػتغرقة 

% (19,9 ) ( ساعة وشكمت نسبة بمغػت19عمميات التفريغ لمحاويات والحموالت المتنوعة ) إلنجاز
وذلؾ يعود إلػى تنػاقص أعػداد الرافعػات والحاضػنات واآلالت والمعػدات المسػتعممة فػي التفريػغ وكثػرة 

 )التي بمغػتعطبلتيا. أما ميناء أبي فموس فقد احتؿ المرتبة الثالثة في سرعة انجاز أعماؿ التفريغ و 
% وذلػػؾ يعػػود إلػػى انخفػػاض فػػي حجػػـ حمػػوالت السػػفف ( 31,1 ) سػػاعة وشػػكؿ نسػػبة بمغػػت(  92

 طف مما يزيد مف سرعة تفريغيا.(  1911)الراسية فيو والتي ال تتجاوز حموالتيا عف
 

 (61الجدوؿ )
 5103لع ـ الورت المست رؽ قس ااج ز أعم ؿ التفر غ قس المواائ التج ر ة العرار ة )الورت/س عة( 

 المجموع الحموالت العامة الحاويات اسـ الميناء
 01 20 32 أـ قصر الشمالي
 19 29 21 أـ قصر الجنوبي

 90 90 - (*1)خور الزبير
 99 99 - (**3)المعقؿ

 92 93 33 أبي فموس
 223 221 92 المجموع

 المةدر: مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى الدراسة الم داا ة.

                                      
 ال يوجد أرصفة متخصصة لمحاويات.( *)
ي ومدى صيانة واجياتيا عمى غاطس األرصفة والممر المبلح تعتمد الحموالت عمى السفف المتوقع وصوليا( **)

بشكؿ مستمر حيث  البحرية وجود عائؽ مبلحي كجسر التنومة يمنع دخوؿ السفف الواصمة إلى ميناء المعقؿ
يفتح في أوقات محددة خبلؿ أياـ األسبوع فضبًل عف وجود الغوارؽ أماـ واجيات األرصفة مما يتعذر دوف 

 وصوؿ السفف ذات الشحنات الكبيرة.
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               أبػػي فمػػوس فقػػد احتػػؿ المرتبػػة الثالثػػة فػػي سػػرعة انجػػاز أعمػػاؿ التفريػػغ والتػػي بمغػػتأمػػا مينػػاء 
% وذلػؾ يعػود إلػى انخفػاض فػي حجػـ حمػوالت السػفف ( 31,1 ) ساعة وشكؿ نسػبة بمغػت(  92 )

طػف ممػا يزيػد مػف سػرعة تفريغيػا. أمػا مينػاء (  1911 )المتراكية فيو والتي ال تتجاوز حموالتيا عػف
سػػاعة بنسػػبة (  90 )ر الزبيػػر فقػػد احتػػؿ المرتبػػة الرابعػػة فػػي سػػرعة عمميػػات التفريػػغ التػػي بمغػػتخػػو 

% ويرجع السبب فػي ذلػؾ التػأخر فػي سػرعة إنجػاز اإلجػراءات المسػتندية وارتفػاع حجػـ 33,3بمغت 
الحمػػوالت السػػفف المتراكيػػة فػػي المينػػاء فضػػبًل عػػف انػػو ال يوجػػد رصػػيؼ تخصصػػي لتفريػػغ الحاويػػات 

اع أعػػداد الرافعػػػات العاطمػػة واسػػػتعماؿ رافعػػات السػػػفينة ممػػا يزيػػػد الوقػػت المسػػػتغرؽ فػػي عمميػػػة وارتفػػ
التفريػػغ فمعظػػـ الحػػاالت يسػػػتعمؿ الجيػػد العضػػمي فػػػي التفريػػغ أمػػا مينػػاء المعقػػػؿ فقػػد احتػػؿ المرتبػػػة 

% ( 33,9 ) سػػاعة وشػػكمت نسػػبة بمغػػت(  99 ) األخيػػرة حيػػث بمغػػت مػػدة انجػػاز عمميػػات التفريػػغ
 السبب في ذلؾ إلى أسباب عدة منيا:ويرجع 

 كثرة الغوارؽ في شط العرب وانخفاض الغاطس )األعماؽ(. أواًل:

 جميع معدات التفريغ عاطمة عف العمؿ. ث ا ً :
وجود المعوقات المبلحية كجسػر التنومػة ممػا يزيػد مػف فتػرة انتظارىػا ممػا يكػوف لػو انعكاسػات  ث لثً :

ويترتػػػب عميػػػو دفػػػع مبػػػالغ نتيجػػػة لمتػػػأخير، وىػػػذا مػػػا يعطػػػي سػػػمبية عمػػػى تػػػأخر فػػػي انتظػػػار السػػػفف 
 (.01انطباعًا لمبلؾ السفف في الرحبلت البلحقة إلى القدوـ والتردد إلى مثؿ ىذه الموانئ جدوؿ )

 (60جدوؿ )
 5103المرتةة المع  ر ة لمورت المست رؽ قس عمم ة التفر غ قس المواائ التج ر ة العرار ة لع ـ 

 المرتةة اسـ الم ا ا
 المرتةة األولى اـ رةر الشم لس
 المرتةة الث ا ة اـ رةر الجاوةس

 المرتةة الث لثة اةس قموس
 المرتةة الراةعة خور الزة ر

 المرتةة الخ مسة المعقؿ
 (61المةدر: مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى ة  ا ت جدوؿ )

التجاريػػة العراقيػػة تتفػػاوت مػػف مينػػاء أمػػا سػػرعة انجػػاز األعمػػاؿ الخاصػػة بالشػػحف فػػي المػػوانئ 
( حيػػث نجػػد أف مينػػاء أـ قصػػر الشػػمالي أحتػػؿ المركبػػة األولػػى فػػي 03إلػػى آخػػر كمػػا فػػي الجػػدوؿ )



 
 

 
081 

 

 /مع   ر تق  ـ كف اة المواائالمةحث األوؿ 

( 32)عممية الشحف بالنسبة لؤلوعية النمطية )الحاويات الفارغة( حيث بمغت المدة المستغرقة لمشحف
 %.11)الوقت/ساعة( شكؿ نسبة بمغت

  (65جدوؿ )
 5103مست رؽ الاج ز أعم ؿ الشحف قس المواائ التج ر ة العرار ة )الورت/س عة( الورت ال

 المجموع الحموالت الع مة ح و  ت ق رغة اسـ الم ا ا
 54 - 54 أـ رةر الشم لس
 - - - أـ رةر الجاوةس

 48 48 - خور الزة ر
 75 75 - المعقؿ

 69 96 - أةس قموس
 541 506 54 المجموع

 عمؿ الة حث ة العتم د عمى الدراسة الم داا ة.المةدر: مف 
فػػي حػػيف حصػػؿ مينػػاء خػػور الزبيػػر ومينػػاء المعقػػؿ ومينػػاء أبػػي فمػػوس المراتػػب الثانيػػة والثالثػػة 

)الوقت/سػػػاعة( (  310)بمػػػغ إجمػػػالي الوقػػػت المسػػػتغرؽ فػػػي عمميػػػة الشػػػحف إذوالرابعػػػة عمػػػى التػػػوالي 
تػػػوفر ونػػػوع البضػػػاعة المشػػػحونة وكميتيػػػا %ويعتمػػػد ذلػػػؾ فػػػي ( 91) وشػػػكمت نسػػػبة إجمػػػالي بمغػػػت

واغمبيا مف مػادة التمػر وعػرؽ السػوس والمنتوجػات الحيوانيػة كاألصػواؼ والجمػود فػي أغمػب األشػير 
 (.02جدوؿ )

 (63جدوؿ )
 5103المرتةة المع  ر ة لكف اة المواائ التج ر ة العرار ة تةعً  لمع  ر الورت المست رؽ لشحف الةض ئع )الورت/س عة( لع ـ 

 المرتةة اسـ الم ا ا
 المرتةة األولى أـ رةر الشم لس

 المرتةة الث ا ة (*0)أـ رةر الجاوةس
 المرتةة الث لثة خور الزة ر

 المرتةة الراةعة المعقؿ
 المرتةة الخ مسة أةس قموس

 (65المةدر: مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى جدوؿ )
 

                                      
واسترجاع  )الحاويات( قصر الجنوبي والشمالي في عممية تفريغ الحموالت العامة واألوعية النمطية أـيتـ في ميناء  (*)

تصديرىا  إلعادةكالكمارؾ والموانئ والوكاالت البحرية  المسؤولةالحاويات الفارغة بعد إكماؿ اإلجراءات المستندية مف الجية 
 قصر الشمالي ألنو يحتوي عمى معدات تخصصيو )الحاضنات(. أـفي ميناء 31مف خبلؿ رصيؼ
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 . المعدات والقطع الةحر ة00
 في مجاؿ الخدمات المقدمة لمسفف تعد المعدات والقطع البحرية مف أىـ األنشطة والتسييبلت 

والتػػػػي ترفػػػػع بمقػػػػدمي ومشػػػػغمي ىػػػػذه األنشػػػػطة البحريػػػػة كسػػػػاحبات القطػػػػر ، داخػػػػؿ المينػػػػاء الواحػػػػد 
والحفارات وزوارؽ الربط واإلطفاء إلى التطور الدائـ لتحقيؽ مستوى خدمات أفضؿ في داخؿ الميناء 

تختمػػؼ الخػػدمات والتسػػييبلت  ، اذ( 210، 3110ا يعكػػس دور أداء المػػوانئ وكفاءتيػػا )حسػػاف، مػػ
، البحرية مف ميناء آلخر تبعًا إلدارة الميناء وأسموب األداء والسػفف القادمػة إلييػا وقػدرتيا الحصػانية 

درة واإلرشػػػاد سػػػاحبات المسػػػتعممة فػػػي اإلرسػػػاء واإلقػػػبلع والداللػػػة البحريػػػة لمسػػػفف القادمػػػة و المغػػػاالك
     البحػػري، فقػػد بمغػػت عػػدد المعػػدات و القطػػع البحريػػة فػػي مػػوانئ دولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة بنحػػو

) الييئػػة العامػػة لػػدائرة قػػدرة حصػػانية(  9111-311 ) وحػػدة بحريػػة بقػػدرات تتػػراوح مػػا بػػيف(  09 )
العربيػػػة السػػػعودية بقػػػدرة قطعػػػة بحريػػػة فػػػي مػػػوانئ المممكػػػة  92و(  2،  3113المػػػوانئ االماراتيػػػة ، 

،  3113) الييئػة العامػة لػدائرة مػوانئ المممكػة العربيػة السػعودية  حصػاف(  3911 )حصانية بمغػت
حصاف في موانئ جميورية مصر  3111-1911وحدة بحرية بقدرة حصانية بمغت 31و( 32-91

لوحػدات البحريػة فػي كما بمغ عدد ا(  12،  3112) الييئة العامة لموانئ البحر المتوسط ،  العربية
، 3111حصاف )عنػاد، (1111 )وحدات بحرية بقدرة حصانية بمغت(  9 ) ميناء طرطوس السوري

( إذا ما طبقت الدرجة المعيارية لممعػدات البحريػة عمػى المػوانئ التجاريػة العراقيػة يظيػر لنػا اف 239
يـ الخػػدمات لمسػػفف القادمػػة المػػوانئ التجاريػػة العراقيػػة تممػػؾ أعػػدادًا مػػف السػػاحبات المسػػتعممة فػػي تقػػد

لممػػوانئ كاإلرسػػاء واإلقػػبلع والتزويػػد بػػالوقود والمػػاء فضػػبًل عػػف عمميػػات اإلرشػػاد فػػي داخػػؿ القنػػوات 
( حيػػث نبلحػػظ مػػػف خػػبلؿ معيػػػار 02والممػػرات المبلحيػػة المختمفػػػة الطاقػػات وكمػػا ىػػػو فػػي جػػػدوؿ )

عػداد السػاحبات وقػدرتيا فػػي السػاحبات اف مينػاء أـ قصػر الشػمالي احتػؿ المرتبػة األولػى مػف حيػث أ
حصػاف  (2111 ) ساحبات بقدرة عممية بمغت(  9 )اإلرساء والمغادرة والداللة واإلرشاد والتي بمغت

% ويرجع السبب في ذلؾ إلى ارتفاع السفف القادمة إلى ميناء أـ قصر الشػمالي ( 29)وبنسبة بمغت
لمغػػرض نفسػػو  ات بحريػػة تسػػتعمؿسػػاحب 9أمػػا مينػػاء اـ قصػػر الجنػػوبي وقػػد بمغػػت أعػػداد السػػاحبات 

% ويرجػػع السػػبب فػػي ذلػػؾ إلػػى انخفػػاض ( 29 )حصػػاف وبنسػػبة بمغػػت(  3911 ) وبقػػدرة حصػػانية
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سػاحبات (  2 ) أعداد السفف القادمة إلى الميناء. أما ميناء خور الزبيػر فقػد بمػغ عػدد السػاحبات فيػو
التػػي تصػػؿ المينػػاء مػػف % ويرجػػع إلػػى حجػػـ السػػفف ( 31) حصػػاف بنسػػبة بمغػػت(  1911 ) بقػػدرة

 طف. (  2911-3111) حيث حموالتيا البالغ
 (64جدوؿ )

أعداد الس حة ت المستعممة قس ااج ز عمم  ت اسرس ا واسرالع واسرش د قس المواائ التج ر ة العرار ة 
 5103لع ـ  )القدرة/حة ف(

 المجموع الع طمة الع ممة الس حة ت الةحر ة )القدرة/حة ف( اسـ الم ا ا

 9 5 7 4111 أـ رةر الشم لس

 7 5 5 5511 أـ رةر الجاوةس

 4 0 3 0511 خور الزة ر

 1 1 1 1 (*0)المعقؿ

 1 1 1 1 أةس قموس

 51 5 05 8111 المجموع

 المةدر: مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى الدراسة الم داا ة.

ذا مػػػا صػػػنفت المػػػوانئ التجاريػػػة العراقيػػػة عمػػػى أسػػػاس المرتبػػػة  المعياريػػػة لمسػػػاحبات نجػػػد اف وا 
ميناء أـ قصر الشمالي احتؿ المرتبة األولى وميناء أـ قصر الجنوبي احتؿ المرتبػة الثانيػة فػي حػيف 

 (.09احتؿ ميناء خور الزبير المرتبة الثالثة مف حيث أعداد الساحبات العاممة في الميناء جدوؿ )
 
 
 

                                      
ب واإلياب واالعتماد فقط عمى المرشد البحري في الداللة ميناء المعقؿ وميناء أبي فموس ال يوجد ساحبات لمذىا( *)

 واإلرشاد البحري في الدخوؿ والخروج.
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 (65جدوؿ )
 5103لع ـ  مواائ العراؽ التج ر ة المرتةة المع  ر ة لكف اة الس حة ت قس

 المرتةة اسـ الم ا ا
 المرتةة األولى أـ رةر الشم لس
 المرتةة الث ا ة أـ رةر الجاوةس

 المرتةة الث لثة خور الزة ر
 1 المعقؿ

 1 أةس قموس
 (64المةدر: مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى جدوؿ )        
 

ذا ما طبقت الدرجة المعيارية عمى الحفارات البحرية فػي المػوانئ التجاريػة العراقيػة وطاقاتيػا  وا 
االستيعابية في عمميات الحفر لتوفير غاطس مناسب في مداخؿ المػوانئ وواجيػات األرصػفة لتػؤمف 

( 00ؿ )حفػارة جػدو (  11)سبلمة دخوؿ وخروج السفف التجارية المحممة بالبضائع المختمفة والبالغة 
حيث يبلحظ مف خبلؿ معيار الحفارات البحرية إف ميناء أـ قصر الشمالي احتؿ المرتبة األولى مف 

حفػارات وشػكمت نسػبة (  9 ) حيث أعػداد الحفػارات وطاقاتيػا االسػتيعابية لمحفػر حيػث بمغػت عػددىا
ر رقػػـ )الترسػػبات الطينيػػة( فػػي نيػػر أـ قصػػ% وذلػػؾ يرجػػع إلػػى ارتفػػاع كميػػات الطمى(0,02 )بمغػػت

              2مميػػػوف ـ(  3,2)فيتسػػػبب فػػػي تػػػراكـ الترسػػػبات الطينيػػػة فيػػػو والتػػػي يبمػػػغ معػػػدليا  ( كونػػػو مغمقػػػاً 1)
في التشغيؿ االقتصػادي لممػوانئ فػي حػيف  ، إذ تعد إحدى العقبات الميمة(  33،  3119 ،) دانيدا

وشػكؿ نسػبة (  1 ) الحفػاراتاحتؿ ميناء أبي فموس المرتبة األخيرة في معيار الحفر حيث بمغ عػدد 
% ويرجػػع السػػبب إلػػى عػػدـ وجػػود اتفػػاؽ لحفػػر مػػدخؿ مينػػاء أبػػي فمػػوس والمينػػاء مػػع ( 9,1 ) بمغػػت

ممػا شػكؿ  2مميػوف ـ(  2,11 ) الجانب اإليراني فتسػبب فػي ارتفػاع كميػات الترسػبات التػي تزيػد عػف
ضبًل عف صغر حجـ السفف عائقًا أماـ دخوؿ وخروج السفف التي تصؿ مينائي أبي فموس والمعقؿ ف

 التي ال تزيد حموالتيا عف ألؼ طف لتؤمف سبلمة دخوليا.
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 (66جدوؿ )
 5103لع ـ  أعداد الحف رات الةحر ة المستعممة قس ااج ز عمم  ت الحفر قس المواائ التج ر ة العرار ة

 اسـ الم ا ا
 أعداد الحف رات

إجم لس ردرته  االست ع ة ة لمحفر  المجموع
 ع طمة ع ممة مكعب ألؼ متر

 9151 7 3 4 أـ رةر الشم لس
 1 1 1 1 أـ رةر الجاوةس

 0911 3 0 5 خور الزة ر
 1 1 1 1 المعقؿ

 098 0 1 0 أةس قموس
 00008 00 4 7 المجموع

 المةدر: مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى الدراسة الم داا ة.
ذا تػػػـ تصػػػنيؼ المػػػوانئ التجاريػػػة العراقيػػػة عمػػػى أسػػػاس المرتبػػػة المعياريػػػة لمعيػػػار الحفػػػارات  وا 
البحريػػػة التػػػي يمتمكيػػػا نجػػػد أف مينػػػاء أـ قصػػػر الشػػػمالي احتػػػؿ المرتبػػػة األولػػػى فػػػي أعػػػداد الحفػػػارات 
المتراكيػػػة فػػػي حػػػيف احتػػػؿ مينػػػاء أـ قصػػػر الجنػػػوبي صػػػفر لعػػػدـ وجػػػود حفػػػارات بحريػػػة متخصصػػػة 

عمى الحفارات المتراكية في ميناء أـ قصر الشمالي في صيانة المدخؿ وواجيػات األرصػفة والمعتمد 
فػػي حػػيف احتػػؿ مينػػاء خػػور الزبيػػر المرتبػػة الثانيػػة فػػي الحفػػارات المتراكيػػة لصػػيانة الممػػر المبلحػػي 
وواجيػات األرصػػفة أـ مينػػاء المعقػػؿ يفتقػػر إلػػى الحفػػارات المتراكيػػة فػػي حػػيف احتػػؿ مينػػاء أبػػي فمػػوس 

 (.09لمرتبة األخيرة مف حيث أعداد الحفارات العاممة في الجدوؿ )ا
 
 (67جدوؿ )

 5103المرتةة المع  ر ة لكف اة الحف رات الع ممة قس المواائ التج ر ة العرار ة لع ـ 
 المرتةة اسـ الم ا ا

 المرتةة األولى أـ رةر الشم لس
 1 أـ رةر الجاوةس

 المرتةة الث ا ة خور الزة ر
 1 المعقؿ

 المرتةة الث لثة أةس قموس
 (.66المةدر: مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى جدوؿ )
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إذا طبقنا الدرجة المعيارية لزوارؽ الخدمة عمى الموانئ التجارية العراقية يظير لنا أف الموانئ 
وكمػػا يبػػدو مػػف زورقػػًا  31التجاريػػة العراقيػػة تمتمػػؾ أعػػدادًا مػػف الػػزوارؽ المختمفػػة االسػػتعماؿ والبالغػػة

 (.01الجدوؿ )
 (68جدوؿ )

 5103المستعممة قس ااج ز عمم  ت الخدمة قس المواائ التج ر ة العرار ة لع ـ  (*0)أعداد الزوارؽ الةحر ة

 المجموع اسـ الم ا ا
 الزوارؽ الةحر ة

 استعم له 
 الع طمة الع ممة

 الةحرياقؿ أرزاؽ وطوارـ الحف رات والمسح  4 7 00 أـ رةر الشم لس
 اقؿ أرزاؽ وطوارـ الحف رات 5 5 4 أـ رةر الجاوةس

 اقؿ أرزاؽ وطوارـ المالحة والحف رات 5 0 3 خور الزة ر
 المالحة الةحر ة 0 0 5 المعقؿ

 المالحة الةحر ة 1 0 0 أةس قموس
 1 00 00 50 المجموع

 المةدر: مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى الدراسة الم داا ة.
 

نبلحظ مف خػبلؿ معيػار أعػداد الػزوارؽ الخدميػة إف مينػاء أـ قصػر الشػمالي احتػؿ المرتبػة إذ 
زورقًا تقدـ التسييبلت إلى الحفارات العاممػة (  11)األولى مف حيث أعداد الزوارؽ و البالغة عددىا 

كنقؿ الطواقـ واألرزاؽ واالحتياجات األخرى مف الرصيؼ. فضبًل عف زورؽ متخصػص لنقػؿ الوقػود 
 ، طػف(  2 ) والماء بنصؼ طاقتػو االسػتيعابية لقدمػو وكثػرة العطػبلت حيػث تبمػغ طاقتػو االسػتيعابية

ممػػا ال يسػػد الحاجػػة الفعميػػة فػػي تزويػػد وتجييػػز الحفػػارات ممػػا يتسػػبب فػػي توقفيػػا عػػف العمػػؿ بشػػكؿ 
رة %، في حيف احتؿ ميناء أبي فمػوس المرتبػة األخيػ( 93,2 ) مستمر لعدة أياـ وشكمت نسبة بمغت

% يسػػػتعمؿ فػػػي خدمػػػة ( 2,1) فػػػي معيػػػار الػػػزوارؽ حيػػػث بمػػػغ عػػػددىا واحػػػدًا وشػػػكمت نسػػػبة بمغػػػت 

                                      
الموانئ النفطية والتي  إلىقصر الجنوبي  أـلنقؿ الطواقـ البحرية مف ميناء  يستعمؿزورؽ الفراىيدي والسياب ( *)

 أما زورؽ ، الحريؽ والغرؽ إلىتعرض زورؽ السياب  3112في عاـ  و 12/9/3113لمعمؿ في  أدخمت
عادتو  وتصميحلالفراىيدي فمتراكي في المسفف البحري  يسد حاجة الموانئ  فاء واحد الالعمؿ وزورؽ إط إلىوا 

وواجيات  القنوات في مسح مداخؿ ةالتجارية العراقية وثبلثة زوارؽ لممسح البحري تعمؿ بنصؼ طاقتيا والعامم
جنوبي وخور الزبير، أما ميناء أبي فموس والمعقؿ فيعتمد عمى زورؽ والقصر الشمالي  أـاألرصفة لميناء 

 المبلحة في إجراء عمميات المسح البحري.
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ذا تػػػـ تصػػػنيؼ المػػػوانئ التجاريػػػة العراقيػػػة عمػػػى أسػػػاس المرتبػػػة المعياريػػػة لمعيػػػار  المرشػػػد البحػػػري وا 
فػػي الػػزوارؽ نجػػد أف مينػػاء أـ قصػػر الشػػمالي احتػػؿ المرتبػػة األولػػى الرتفػػاع أعػػداد الحفػػارات العاممػػة 

المينػػاء فػػي حػػيف أحتػػؿ مينػػاء أـ قصػػر الجنػػوبي المرتبػػة الثانيػػة. أمػػا خػػور الزبيػػر فقػػد احتػػؿ المرتبػػة 
الثالثػػة، أمػػا مينػػاء المعقػػؿ فعمػػى الػػرغـ مػػف وجػػود عػػدد مػػف الػػزوارؽ فػػي المينػػاء ولكنيػػا متوقفػػة عػػف 

داىما فػي فضػبًل عػف غػرؽ أحػ، العمؿ الندثارىا وقدميا وعدـ وجػود جػدوى اقتصػادية مػف تصػميحيا 
لعػػدـ ، السػػفف البحػػري فقػػد احتػػؿ المرتبػػة الرابعػػة. امػػا مينػػاء أبػػي فمػػوس فقػػد احتػػؿ المرتبػػة الخامسػػة 

 (09وجود الحفارات والمعدات البلزمة لمتسييبلت البحرية جدوؿ )
 (69جدوؿ )

 5103المرتةة المع  ر ة لكف اة زوارؽ الخدمة قس المواائ التج ر ة العرار ة لع ـ 
 المرتةة اسـ الم ا ا

 المرتةة األولى أـ رةر الشم لس
 المرتةة الث ا ة أـ رةر الجاوةس

 المرتةة الث لثة خور الزة ر
 المرتةة الراةعة المعقؿ

 المرتةة الخ مسة أةس قموس
 (68المةدر: مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى جدوؿ )

 

وكمػا يوجػد ثػبلث رافعػات بحريػة إحػداىما فػػي مينػاء أـ قصػر واألخػرى فػي المعقػؿ المسػػتعممة 
غبلقػػػو مسػػػتخدمة لئلنقػػػاذ البحػػػري وانتشػػػاؿ الغػػػوارؽ واألخػػػرى متوقفػػػة عػػػف العمػػػؿ  فػػػي فػػػتح الجسػػػر وا 

طػػف غيػػر إنيػػا ال تكفػػي فػػي انجػػاز  (3111-1911 ) لقػػدميا وانػػدثارىا وبطاقػػة رفػػع تتػػراوح مػػا بػػيف
أعمػػاؿ اإلنقػػاذ واالنتشػػاؿ ومػػف ثػػـ يعكػػس أثػػره عمػػى حركػػة السػػفف القادمػػة المػػوانئ التجاريػػة العراقيػػة 
كميناء أبي فموس وميناء المعقؿ وجنيبتيف آلية إحداىما لنقؿ الماء واألخرى وقود لكنيما متوقفة عف 

سػنة مػا يػنعكس أيضػًا فػي (  29-23 )راوح عمرىا مفالعمؿ الندثارىا وقدـ أجزائيا وتأكميا حيث يت
أداء التسييبلت المقدمة مف قبؿ الموانئ وكفاءتيا واالعتماد عمى السيارات الحوضػية فػي نقػؿ المػاء 
شػػغالو مػػا يعكػػس دوره عمػػى  والوقػػود، إذ يزيػػد مػػف مػػدة بقػػاء الوحػػدة البحريػػة متراكيػػة عمػػى األرصػػفة وا 

التجاريػة العراقيػة مػا يزيػد مػف مػدة انتظارىػا ومػا يترتػب عميػو مػف حركة السػفف الواصػمة إلػى المػوانئ 
غرامػػات وأجػػور إضػػافية بسػػبب طػػوؿ فتػػرة االنتظػػار النشػػغاؿ الرصػػيؼ المخصػػص لمتفريػػغ والشػػحف 
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مف الحفارات أو الساحبات وزوارؽ الخدمة األخرى لحيف تزويػدىا وتجييزىػا بػالوقود الفتقػار المػوانئ 
ؾ المعػدات مػا يعكػس بػذلؾ عمػى دور األرصػفة واألداء فػي المػوانئ إلى أرصفة مخصصة لتراكي تم

 وكفاءتيا اإلنتاجية.
ذا طبقنا الدرجة المعيارية لممعدات الحوضية المستعممة في داخػؿ المينػاء كػالتجييز بػالوقود  وا 
والماء ذات قدرات مختمفة حيػث حرصػت إدارة المػوانئ عمػى توفرىػا إذ تبػيف لنػا اف المػوانئ التجاريػة 

حوضػيات حوضػية مختمفػة السػعات (  1 ) العراقية تمتمؾ أعداد مف المعدات الحوضية والتػي بمغػت
 ( 91والطاقات كما ىو في الجدوؿ )

 (71جدوؿ )
 5103العمم  ت الخدم ة قس المواائ التج ر ة العرار ة لع ـ  ساج ز أعداد المعدات الحوض ة المستعممة

 االست ع ة ة لترط رته   المعدات الحوض ة اسـ الم ا ا
 36 3 أـ رةر الشم لس
 35 5 أـ رةر الجاوةس

 08 0 خور الزة ر
 00 0 المعقؿ

 9 0 أةس قموس
 016 8 المجموع

 المةدر: مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى الدراسة الم داا ة.
إذ يبلحظ مف خبلؿ معيار المعدات الحوضية المسػتعممة فػي داخػؿ المػوانئ التجاريػة العراقيػة 
اف ميناء أـ قصر الشمالي احتؿ المرتبة األولى مػف حيػث طاقاتيػا وسػعتيا االسػتيعابية فػي التجييػز 

% ويرجع السبب إلى ارتفػاع أعػداد السػاحبات ( 22,1) وشكمت نسبة بمغت(  2 ) حيث بمغ عددىا
فػي أرصػفة المينػاء فػي حػيف احتػؿ مينػاء  فضبًل عف أعداد الزوارؽ المتراكية، والحفارات في الميناء 

أبػػػي فمػػػوس المرتبػػػة األخيػػػرة مػػػػف معيػػػار لسػػػعة المعػػػدات الحوضػػػػية المسػػػتعممة فػػػي التجييػػػز والتػػػػي 
ذا تػػػػـ ( 1,9 ) وشػػػكؿ نسػػػبة بمغػػػػت1بمغػػػت % النخفػػػاض المعػػػدات واآلالت البحريػػػػة فػػػي المينػػػاء، وا 

ة لمعيػار المعػدات الحوضػية نجػد اف تصنيؼ الموانئ التجاريػة العراقيػة عمػى أسػاس المرتبػة المعياريػ
ميناء أـ قصر الشمالي احتؿ المرتبة األولػى فػي حػيف احتػؿ مينػاء أـ قصػر الجنػوبي المرتبػة الثانيػة 
وأما ميناء خور الزبير، فقد احتؿ المرتبة الثالثة وميناء المعقؿ المرتبة الرابعة بينمػا احتػؿ مينػاء أبػي 

 (.91فموس المرتبة الخامسة جدوؿ )
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 (70ؿ )جدو
 5103لع ـ  تةا ؼ المواائ التج ر ة العرار ة تةعً  لمع  ر المعدات الحوض ة

 المرتةة اسـ الم ا ا
 المرتةة األولى أـ رةر الشم لس
 المرتةة الث ا ة أـ رةر الجاوةس

 المرتةة الث لثة خور الزة ر
 المرتةة الراةعة المعقؿ

 المرتةة الخ مسة أةس قموس
 (.71الة حث ة العتم د عمى جدوؿ )مف عمؿ المةدر: 

ذا مػػػا طبقنػػػا الدرجػػػة  أمػػػا بالنسػػػبة إلػػػى معػػػدات السػػػبلمة واإلطفػػػاء تختمػػػؼ مػػػف مينػػػاء آلخػػػر وا 
المعياريػػػة لمعيػػػار معػػػدات السػػػبلمة واإلطفػػػاء عمػػػى المػػػوانئ التجاريػػػة العراقيػػػة يبػػػيف لنػػػا اف المػػػوانئ 

ختمفة االختصػاص وقػد بمػغ إجمػالي آليػات التجارية العراقية تمتمؾ مف معدات السبلمة )اإلطفاء( الم
 (.93حوضية لنقؿ الماء وكما يبدو مف جدوؿ ) 9مقاتمة اختصاصية و( 31) منيا(  39) السبلمة

فيبلحظ مف خبلؿ معيار آليات السبلمة )اإلطفاء( إف ميناء المعقؿ احتؿ المرتبػة األولػى مػف 
% ويرجػع ( 20,3 )وشػكمت نسػبة بمغػتآليػة ( 13) حيػث آليػات السػبلمة اإلطفػاء حيػث بمػغ عػددىا
نمػػا  إلنجػػاز السػػبب فػػي ذلػػؾ إلػػى اف مركػػز اإلطفػػاء يسػػتعمؿ عمميػػات السػػبلمة لػػيس لمينػػاء المعقػػؿ وا 

منطقػة المعقػؿ واالبمػػة والمنػاطؽ المجػاورة ك سػػناد عمميػات السػبلمة لممزلػػؽ والمسػفف البحػري ومراكػػز 
 اإلطفاء في المحافظة.

 (75جدوؿ )
 5103عمم  ت السالمة )اسطف ا( قس المواائ التج ر ة العرار ة لع ـ  ساج زة المستعممة أعداد آل  ت السالم

 اسـ الم ا ا
 عدد آل  ت السالمة

 المجموع
 حوض ة لاقؿ لم ا اختة ة ة

 05 3 9 المعقؿ
 5 0 4 أـ رةر الشم لس

 4 0 3 أةس قموس
 3 1 3 خور الزة ر

 5 1 5 أـ رةر الجاوةس
 56 5 50 المجموع

 مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى الدراسة الم داا ة.المةدر: 
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فػػي حػػيف احتػػؿ مينػػاء أـ قصػػر الجنػػوبي المرتبػػة األخيػػرة فػػي معيػػار آليػػات السػػبلمة اإلطفػػاء 
ذا تػـ تصػنيؼ المػوانئ (  9,9 ) وشػكمت نسػبة بمغػت(  3 ) حيث بمغت عدد آليػات السػبلمة % ، وا 

المعياريػػة لمعيػػار آليػػات السػػبلمة نجػػد اف مينػػاء المعقػػؿ احتػػؿ  التجاريػػة العراقيػػة عمػػى أسػػاس المرتبػػة
المرتبة األولى في حيف احتؿ ميناء أـ قصر الشمالي المرتبة الثانية وميناء أبي فموس احتؿ المرتبػة 
الثالثػػة وكمػػا احتػػؿ مينػػاء خػػور الزبيػػر المرتبػػة الرابعػػة بينمػػا احتػػؿ مينػػاء أـ قصػػر الجنػػوبي المرتبػػة 

 ( .92الخامسة جدوؿ )
 (73جدوؿ )

 5103المرتةة المع  ر ة لكف اة آل  ت السالمة )اسطف ا( قس المواائ التج ر ة العرار ة لع ـ 
 المرتةة اسـ الم ا ا

 المرتةة األولى المعقؿ
 المرتةة الث ا ة أـ رةر الشم لس

 المرتةة الث لثة أةس قموس
 المرتةة الراةعة خور الزة ر

 الخ مسةالمرتةة  أـ رةر الجاوةس
 (.75مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى ة  ا ت جدوؿ )المةدر: 

 

 . أعداد السفف05
تعػػػد السػػػفف القادمػػػة والمغػػػادرة مػػػف أىػػػـ األنشػػػطة االقتصػػػادية والتجاريػػػة بػػػالموانئ مػػػف حيػػػث 
أعػػدادىا وثػػػـ عبلقػػػة ارتبػػاط قويػػػة فيمػػػا بػػيف السػػػفف القادمػػػة والمغػػادرة مػػػف والػػػى المػػوانئ وبػػػيف حجػػػـ 
لػػة البضػػائع وأعػػداد األرصػػفة فكممػػا ازداد عػػدد السػػفف القادمػػة والمغػػادرة ازدادت حجػػـ البضػػائع المناو 

كمػػا تمعػػب دورًا . ( 91، 3111فػػي المػػوانئ مػػا يتطمػػب إنشػػاء أرصػػفة أخػػرى السػػتيعابيا )الطػػائي، 
ميمػػًا فػػػي حركػػػة التبػػػادؿ التجػػػاري الػػػدولي فػػػي نقػػػؿ البضػػػائع الكبيػػػرة الحجػػػـ والػػػوزف فيمػػػا بػػػيف الػػػدوؿ 

لتبػػػػادؿ المختمفػػػػة وبػػػػذلؾ يعػػػػد نػػػػاقبًل تجاريػػػػًا عمبلقػػػػًا ومػػػػف ثػػػػـ يػػػػؤدي دورًا ميمػػػػًا فػػػػي إنعػػػػاش حركػػػػة ا
مكانيػة تبػادؿ البضػائع فيمػا بينيػا ومػف ثػـ يسػاىـ فػي نسػبة نمػو % ( 99 ) االقتصادي بيف الػدوؿ وا 

حيث تؤثر السفف القادمة والمغػادرة وأعػدادىا فػي  ،في دعـ التجارة الخارجية وتنمية التجارة الداخمية 
ارتفعػػت أسػػعارىا بنسػػبة أسػػعار البضػػائع والسػػمع عمػػى الصػػعيد الػػدولي والمحمػػي كالسػػمع الغذائيػػة فقػػد 

% لتفػػػػاقـ المخػػػػاطر األمنيػػػػة متػػػػأثرًا (  12 ) % وبمغػػػػت أسػػػػعار الػػػػدىوف والحبػػػػوب بزيػػػػادة بنسػػػػبة9
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( حيػػػث تعػػػد السػػػفف القادمػػػة والمغػػػادرة 90، 3111)البػػػرازي وطػػػاىر،                      بأعػػػدادىا
قػػػدـ المينػػػاء وكفاءتػػػو وعػػػددىا مػػػف الصػػػفات األساسػػػية لممػػػوانئ الناجحػػػة فػػػي العػػػالـ إذ يقػػػاس مػػػدى ت

بالدرجة األساسية عمى أعداد السفف التي تصؿ الموانئ والمغادرة داخؿ الميناء فقد بمغ أعداد السػفف 
سفينة تجارية وبمغ إجمالي أعداد السفف الواصػمة (  9291 ) الواصمة والمغادرة مف الموانئ الع مانية

سػػػفينة )إدارة التخطػػػيط اإلحصػػػائي،  11932والمغػػػادرة مػػػف المػػػوانئ فػػػي المممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية 
فػػي البحػػر  ة( وبمػػغ إجمػػالي أعػػداد السػػفف القادمػػة والمغػػادرة مػػف المػػوانئ السػػعودي21-21، 3112
. وبمػػػػغ أعػػػػداد السػػػػفف (**3)(12، 3112سػػػػفينة )اإلحصػػػػاء السػػػػنوي، (  2191 ) بنحػػػػو (*1)األحمػػػػر

          سػػػػفينة مغػػػػادرة خػػػػبلؿ عػػػػاـ 11919سػػػػفينة تجاريػػػػة و 13132القادمػػػػة إلػػػػى مػػػػوانئ دولػػػػة الكويػػػػت 
(. يترتػب عمػى السػفف Central Statistical Bureau, 2013, 38()92، جػدوؿ )( 3112 )

القادمػة والمغػادرة إلػى المػوانئ التجاريػة العراقيػة عمػى مػدى أداء المينػاء وكفاءتػو وعمػى سػرعة انجػػاز 
                      األعماؿ الخاصة بالشحف والتفريغ.

 (74جدوؿ)     
 (***)5103أعداد السفف الق دمة والم  درة قس المواائ الخم ج ة والعرة ة لع ـ 

 الدولة
مجموع السفف الق دمة  أعداد السفف

 الم  درة الق دمة والم  درة
 9398 5350 7147 مواائ سمطاة ُعم ف
 00553 3154 8469 المواائ السعود ة

 3058 0105 5043 مواائ الةحر األحمر
 54059 00987 05045 مواائ دولة الكو ت

 5030 5560 5571 مواائ العراؽ
المممكة العرة ة السػعود ة، المؤسسػة الع مػة لممػواائ، اسدارة والتخطػ ط اسحةػ ئس، كتػ ب اسحةػ ا السػاوي  -0المةدر: 

 (.41-38، ص )5103لحركة السفف، دار الدم ـ السعود ة، الر  ض،
                                      

ميناء  ،ميناء الممؾ عبداهلل في الدماـ ،ميناء جازاف ،ميناء الجبيؿ التجاري ،ميناء الممؾ فيد الصناعي بالجبيؿ( *)
 ميناء الممؾ فيد الصناعي بينبع. ،ميناء ينبع التجاري ،ميناء ضباء ،ميناء رأس الخير ،جدة اإلسبلمي

 سفاجا وميناء نويبع المطمة عمى البحر األحمر. ،السخنة ،حوض البتروؿ ،األدبيةميناء  ،ميناء السويس( **)
(***)

State of Kuwait، Central Statistical Bureau،Annal Statistical، Bulletin of Transport, 

Kuwait, 2013, 80-90… - UncTAD. Review of Maritime Transports UN,Ny and Jn, 

2013. P.P. (66-67). 
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فضػػػبًل عػػػف غػػػاطس الممػػػرات والقنػػػوات البحريػػػة وواجيػػػات األرصػػػفة واإلجػػػراءات المسػػػتندية المتبعػػػة 
(  3991)فيحػػدد بػػػذلؾ أعػػداد السػػػفف القادمػػة والمغػػػادرة التػػي تصػػػؿ المػػوانئ التجاريػػػة العراقيػػة بمغػػػت

وكمػا حيث تتفاوت أعدادىا مف مينػاء آلخػر تبعػًا لمصػفات األساسػية لممينػاء (  3112 ) سفينة لعاـ
نبلحظ مف خبلؿ معيار أعداد السفف القادمػة اف مينػاء أبػي فمػوس احتػؿ  ، اذ( 99يبدو مف جدوؿ )

وذلػؾ يعػود إلػى صػغر ، سػفينة (  999 ) المرتبة األولى مف حيث أعداد السفف القادمة والتي بمغت
رسوىا  متر لسبلمة2,9طف بغاطس (  1911 )حجـ السفف الواصمة وقمة حموالتيا والتي ال تتجاوز

% في حيف احتؿ مينػاء المعقػؿ المرتبػة األخيػرة مػف حيػث ( 21,9 )شكمت نسبة بمغت، في الميناء 
%. ويعػػود السػػبب ( 9,9)سػػفينة وشػػكمت نسػػبة بمغػػت (  191 ) أعػػداد السػػفف الواصػػمة والتػػي بمغػػت

فضػػبًل عػػف وجػػود  طنػػًا،(  1391-991) إلػػى صػػغر حجػػـ السػػفينة وحموالتيػػا والتػػي يتػػراوح مػػا بػػيف
وارتفػػاع الترسػػبات )الطمػػى( النخفػػاض الغػػاطس الػػذي ال يزيػػد  (*1)العوائػػؽ المبلحيػػة كجسػػر التنومػػة

مػػف أعػػداد السػػفف  يحػػدّ ف متػػر، ووجػػود شػػباؾ الصػػياديف عمػػى امتػػداد الممػػر المبلحػػي(  01,9 ) عػػف
 المستندية وتشعبيا.فضبًل عف بطئ اإلجراءات  ، القادمة إلى الميناء

 (75جدوؿ )
 5103 ع ـالتج ر ة العرار ة لأعداد السفف الق دمة والم  درة قس المواائ 

 اسـ الم ا ا
 أعداد السفف الةحر ة

 مجموع السفف الق دمة والم  درة
 الم  درة الق دمة

 0589 794 795 أةس قموس
 0565 631 635 خور الزة ر

 966 485 484 أـ رةر الجاوةس
 951 459 460 أو رةر الشم لس

 394 096 098 المعقؿ
 5030 5560 5571 المجموع

المةدر: وزارة الاقؿ، الشركة الع مة لماقؿ الةحري العرارس، رسـ الوكػ الت الةحر ػة، جػدوؿ أعػداد السػفف 
الق دمػػة والم ػػ درة مػػف م اػػ ا أـ رةػػر الشػػم لس، م اػػ ا أـ رةػػر الجاػػوةس، م اػػ ا خػػور الزة ػػر، 

 ، ص ةال.5103م ا ا المعقؿ وم ا ا أةس قموس، 
 

                                      
يومًا واحدًا في األسبوع وىذا يمنع مف وصوؿ السفف التجارية إلى ميناء المعقؿ. لممزيد ينظر:  يفتح جسر التنومة( *)

الحمامي، كاظـ فنجاف، أساسيات اإلرشاد البحري في الممرات البحرية العراقية، ضوء الشمس لمطباعة والنشر، 
 .319، ص3112العراؽ، البصرة، 



 
 

 
062 

 

 /مع   ر تق  ـ كف اة المواائالمةحث األوؿ 

أمػػا السػػفف المغػػادرة مػػف المػػوانئ التجاريػػة العراقيػػة تختمػػؼ مػػف مينػػاء آلخػػر وىػػذا يعتمػػد عمػػى 
الزمف المستغرؽ في عمميات الشحف واإلجراءات المستندية المتبعة وعمؽ المياه في واجيات أرصفة 

سفف المغػادرة والتػي الموانئ والممر المبلحي حيث أحتؿ ميناء أبي فموس المرتبة األولى مف حيث ال
سفينة تبعًا لصغر حجميا وقمة حموالتيػا المصػدرة فمعظميػا تمػور والتػي ال تتجػاوز (  992 ) بمغت

% مػػف إجمػػالي السػػفف المغػػادرة فػػي حػػيف احتػػؿ (21 ) طػػف وشػػكمت نسػػبة بمغػػت(  911 ) حموالتيػػا
سػػفينة شػػكمت (  190 ) مينػػاء المعقػػؿ المرتبػػة األخيػػرة مػػف حيػػث أعػػداد السػػفف المغػػادرة والتػػي بمغػػت

% لصػػػغر حجػػػـ السػػػفف التػػػي تػػػؤوـ المينػػػاء فضػػػبًل عػػػف انخفػػػاض غاطسػػػيا وقمػػػة 9،9نسػػػبة بمغػػػت 
طف معظميا مف مػادة التمػر وكمػا تعتمػد فػي المغػادرة (  211 ) الحموالت المحممة والتي ال تتجاوز

ذا مػػا تػػـ تصػػنيؼ المػػوانئ التجاريػػة العراقيػػة مػػف  حيػػث السػػفف عمػػى وقػػت فػػتح الجسػػر لمغادرتيػػا، وا 
القادمػػة والمغػػادرة وأعػػدادىا عمػػى أسػػاس المرتبػػة المعياريػػة لمعيػػار السػػفف القادمػػة والمغػػادرة مػػف والػػى 
الموانئ التجارية العراقيػة نجػد اف مينػاء أبػي فمػوس احتػؿ المرتبػة األولػى فػي حػيف احتػؿ مينػاء خػور 

ثالثػػػة ومينػػػاء أـ قصػػػر الشػػػمالي الزبيػػػر المرتبػػػة الثانيػػػة أمػػػا مينػػػاء أـ قصػػػر الجنػػػوبي احتػػػؿ المرتبػػػة ال
المرتبػة الرابعػة ويعػود إلػى كبػر حجػـ السػفف وحموالتيػػا أمػا مينػاء المعقػؿ فقػد احتػؿ المرتبػة الخامسػػة 

 (.90وكما يبدو مف الجدوؿ )
 ( 76جدوؿ )

 5103المرتةة المع  ر ة لكف اة السفف الق دمة والم  درة قس المواائ التج ر ة العرار ة لع ـ 
 (*0)المرتةة اسـ الم ا ا
 المرتةة األولى أةس قموس
 المرتةة الث ا ة خور الزة ر

 المرتةة الث لثة أـ رةر الجاوةس
 المرتةة الراةعة أـ رةر الشم لس

 المرتةة الخ مسة المعقؿ
 (75مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى ة  ا ت جدوؿ )المةدر: 

 

                                      
 .3112عاـلتجارية العراقية لالموانئ اادمة والمغادرة مف والى تـ حساب المرتبة تبعًا لعدد السفف الق( *)
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 /مع   ر تق  ـ كف اة المواائالمةحث األوؿ 

 . شةكة الطرؽ الةر ة05
تعػػد شػػبكة الطػػرؽ البريػػة مػػف أىػػـ عناصػػر أنظمػػة شػػحف البضػػائع فػػي داخػػؿ المػػوانئ كسػػكؾ 
الحديد والشاحنات لتحرؾ البضػائع و تػداوليا بسػرعة لتقميػؿ كميػات المخػزوف مػف البضػائع وتكدسػيا 
فػػي سػػاحات التكػػديس مػػا يعكػػس أثػػره عمػػى أداء المػػوانئ وكفػػاءة عمميػػات التػػداوؿ لمبضػػائع )محمػػود، 

كمػػػا تعػػػد مػػػف العناصػػػر األساسػػػية لنقػػػؿ البضػػػائع والسػػػمع فضػػػبًل عػػػف نقػػػؿ الخامػػػات  (129، 3111
 (. 219، 3112والمواد األولية التي تدخؿ في نشاط التنمية االقتصادية )محمد، 

قػػد يتوقػػؼ أداء المػػوانئ وكفاءتيػػا عمػػى مػػدى تػػوفر شػػبكات الطػػرؽ البريػػة وأطواليػػا فػػي داخػػؿ 
( والتي تربط 191، 3112لمشترؾ )الزوكة، ايطمؽ عميو بالنقؿ الميناء في سمسمة نقؿ متكاممة وما 
مدى توفر شبكات السكؾ عمى التي تنقؿ الحاويات والتي تعتمد أرصفة الموانئ التجارية وخصوصًا 

الحديديػػػة والشػػػاحنات التػػػي تػػػربط بػػػيف أرصػػػفة المػػػوانئ ومحطػػػات التػػػداوؿ لمبضػػػائع وكفػػػاءة أدائيػػػا 
الي أطػواؿ الخطػوط الحديديػة فػي داخػؿ مػوانئ الػوطف العربػي ( حيث بمػغ إجمػ11، 3110)توفيؽ، 
  (.99كـ ما يعكس تقدـ موانئيا وكفاءة األداء جدوؿ )11,199

إذا ما طبقت الدرجة المعياريػة ألطػواؿ شػبكات الخطػوط الحديديػة فػي داخػؿ المػوانئ التجاريػة 
التجاريػػػة العراقيػػػة تمتمػػػؾ أطػػػواؿ مػػػف العراقيػػػة ومػػػدى كفاءتيػػػا وأدائيػػػا الػػػوظيفي يبػػػيف لنػػػا اف المػػػوانئ 

 (.91كـ جػدوؿ ) (2319) شبكات الخطوط الحديدية المختمفة األطواؿ والتي بمغت إجمالي أطواليا
تعػػد الخطػػوط الحديديػػة داخػػؿ المينػػاء مػػف أىػػـ األنشػػطة النقميػػة فػػي سػػرعة انجػػاز عمميػػات المناولػػة 

اءتو بالدرجة األساس عمػى أطػواؿ لميناء وكفإذ يقاس مدى تقدـ ا لمبضائع والسمع المختمفة األحجاـ،
شبكات الخطوط البرية في سرعة انجاز عمميات المناولة في الميناء دوف تكدس البضائع والسمع مػا 
يعكس أثره عمػى الوقػت المسػتغرؽ الػذي تقضػيو السػفينة فػي داخػؿ المينػاء فكممػا كانػت عمميػة تفريػغ 

وىذا ،  أسرع كمما كاف العمؿ الخاص بالمناولة قميبلً  البضائع والسمع مف السفينة إلى عربات السكؾ
يؤثر عمى المستثمريف والوكبلء البحرييف الذيف يبحثوف عف األرباح مف خبلؿ األجر القميؿ فػي نقػؿ 

 91-13بػيف  بضائعيـ بيذه الواسطة لكبر حجـ الطاقػة االسػتيعابية لمعربػة الواحػدة والتػي تتػراوح مػا
 فضبًل عف أمف وسبلمة وصوؿ البضائع والسمع. ، المحممة  فيقمص أعداد الشاحنات طناً 
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 /مع   ر تق  ـ كف اة المواائالمةحث األوؿ 

 
 (77جدوؿ )

 5103ع ـ عمم  ت الما ولة قس مواائ الوطف العرةس ل ساج زأطواؿ شةك ت الخطوط الحد د ة 

 المواائ المزودة ةشةك ت الخطوط الحد د الدولة
أطواؿ شةك ت 

 الخطوط الحد د ة)كـ(

 اسم رات
ظةس، الش ررة، الفج رة، جةؿ عمس، م ا ا زا د، الحر، أةس 

 راشد، خور قك ف، عجم ف وم ا ا خ لد
0511 

 مةر
السو س،األدة ة، حوض الةتروؿ، السخاة، سف ج  وم ا ا 

 5051 او ةع

 593 م ا ا العقةة األردف

 تواس
م ا ا الافط ة، حمؽ الوادي، ةازرت، ررط ج، تواس وم ا ا 

 ر ةس
0739 

 الجزائر
 

ج جؿ،ة ج   ،دةم س، الجزائر، تاس، مست  اـ، عا ةة،سك كرة، 
 ارز و، وءراف وال زوات.

684 

 السعود ة
م ا ا جدة اسسالمس، م ا ا الممؾ قهد الةا عس ة اةع، م ا ا 
ج زاف، م ا ا الممؾ عةد العز ز قس الدم ـ، م ا ا الجة ؿ 

 التج ري، وم ا ا الممؾ قهد الةا عس قس الجة ؿ.
0391 

 338 وطرطوسالالذر ة  سور  

 010 الشو خ، األحمدي، الشع ةة، عةد اهلل والدوحة الكو ت

 العراؽ
أـ رةر الشم لس، أـ رةر الجاوةس، خور الزة ر، المعقؿ، 

 أةس قموس
4505 

 05001 المجموع

 المةدر: االتح د العرةس لماقؿ الةحري، أطواؿ شةك ت السكؾ الحد د ة قس الوطف العرةس ومح ور الرةط السككس
 (.85-81-75، ص5105(، األردف، عم ف، TIRة ف مواائه  )
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 /مع   ر تق  ـ كف اة المواائالمةحث األوؿ 

 
 (78جدوؿ )

 5103ع ـ أطواؿ شةك ت الخطوط الحد د ة قس المواائ التج ر ة العرار ة ل

 اسـ الم ا ا
أطواؿ الخطوط 
 الحد د ة )كـ(

عدد الخطوط 
الحد د ة قس داخؿ 

 الم ا ا

 أعداد الخطوط

 الع طمة الع ممة

 6 1 6 0305 المعقؿ
 05 0 03 0551 أـ رةر الشم لس

 8 1 8 851 خور الزة ر
 9 1 9 811 أـ رةر الجاوةس

 - 1 1 1 (*0)أةس قموس
 35 0 36 4505 المجموع

المةدر: وزارة الاقؿ، الشركة الع مة لمسكؾ الحد د ة، الشعةة الفا ة، جدوؿ أطواؿ الخطوط الحد د ػة قػس المػواائ 
 .5103رسم ة غ ر ماشورة(، التج ر ة العرار ة )ة  ا ت 

 
 
 
 

إف كفػػاءة الخطػػوط الحديديػػة فػػي المػػوانئ التجاريػػة العراقيػػة تتفػػاوت مػػف مينػػاء آلخػػر وكمػػا ىػػو 
( حيػػث نبلحػػظ مػػف خػػبلؿ أطػػواؿ الخطػػوط الحديديػػة وعػػددىا فػػي المػػوانئ التجاريػػة 99فػػي الجػػدوؿ )

أطػػػواؿ الخطػػػوط الحديديػػػة التػػػي العراقيػػة اف مينػػػاء المعقػػػؿ احتػػػؿ المرتبػػػة األولػػػى مػػف حيػػػث إجمػػػالي 
% فػي حػيف احتػؿ مينػاء أـ قصػر الجنػوبي المرتبػة األخيػرة (21,3 ) كـ بنسبة بمغت(1219 )بمغت

        متػػر وشػػكمت نسػػبة بمغػػت(  111 ) فػػي معيػػار أطػػواؿ الخطػػوط الحديديػػة حيػػث بمػػغ إجمػػالي أطوالػػو
ذا مػػا تػػـ تصػػنيؼ المػػوانئ التجاريػػة العراقيػػة عمػػى ( 11,11 ) أسػػاس المرتبػػة المعياريػػة لمعيػػار % وا 

أطواؿ الخطوط الحديدية وأعدادىا نجد اف مينػاء المعقػؿ احتػؿ المرتبػة األولػى فػي حػيف احتػؿ مينػاء 
أـ قصر الشمالي المرتبػة الثانيػة ومينػاء خػور الزبيػر المرتبػة الثالثػة امػا مينػاء أـ قصػر الجنػوبي فقػد 

 .  احتؿ المرتبة األخيرة والرابعة
 

                                      
ما محديدية لوجود العقبات كاألنير الداخمية والبساتيف الزراعية وطبيعة األرض الرخوية شبكة خطوط  ال يمتمؾ( *)

 يشكؿ إحدى العقبات األساسية مف إنشائيا ودونما جدوى اقتصادية مف إنشائيا.
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 /مع   ر تق  ـ كف اة المواائالمةحث األوؿ 

 (79جدوؿ )
 5103ة قس المواائ التج ر ة العرار ة لع ـ  المرتةة المع  ر ة لكف اة اطواؿ الخطوط الحد د

 (*0)المرتةة اسـ الم ا ا
 المرتةة األولى المعقؿ

 المرتةة الث ا ة أـ رةر الشم لس
 المرتةة الث لثة خور الزة ر

 المرتةة الراةعة أـ رةر الجاوةس
 (78ة العتم د عمى جدوؿ )المةدر: الجدوؿ مف عمؿ الة حث 

 

تعاني الخطوط الحديدية في داخؿ الموانئ التجارية العراقية مػف التقػادـ وقػدـ تصػميميا وسػوء 
حالتيا وانتياء العمر االفتراضي كخطوط الحديد في ميناء المعقؿ وتجاوز مف خبلؿ وضػع القواطػع 

وعطؿ أنظمة اإلشارات واالتصاالت وحالة الخطػوط فييػا سػيئة بمػا يػؤدي إلػى انخفػاض  الكونكريتية
وتدني عمميات المناولة وتراجع نشػاط الشػركة بشػكؿ كبيػر فػي العمميػات النقميػة لمبضػائع والسػمع مػف 
داخؿ الموانئ إلى محطات التسميـ فضبًل عف نقص في عربات التحميؿ الندثارىا وقدميا وانخفاض 

 ألنقمي. أدائيا
أما شبكة النقؿ البري بواسطة الشاحنات أفضؿ أنواع النقؿ لمبضائع والسمع في داخؿ الموانئ 

النقؿ بواسػطة الشػاحنات أفضػؿ أنػواع النقػؿ يعد  ، اذالتجارية العراقية والتي تختمؼ مف ميناء آلخر 
  (. 11في داخؿ الموانئ جدوؿ )

 كـ وبعرض يتراوح ما بيف(  1990 ) لطرؽ بمغتالموانئ التجارية العراقية شبكة مف اتمتمؾ 
متػػر حيػػث تعػػاني ىػػذه الطػػرؽ مػػف تفتػػت كبيػػر فػػي الطبقػػة السػػطحية لئلسػػفمت وتشػػققيا (  1,9-9 )

                       لئلجيػػػػػػػػاد الناجمػػػػػػػػة مػػػػػػػػف عػػػػػػػػدد الشػػػػػػػػاحنات الداخمػػػػػػػػة فػػػػػػػػي المػػػػػػػػوانئ التجاريػػػػػػػػة العراقيػػػػػػػػة والبالغػػػػػػػػة
ؽ وسػػػوء التصػػػريؼ لميػػػاه األمطػػػار وتجمػػػع الميػػػاه عنػػػد شػػػاحنة فضػػػبًل عػػػف قػػػدـ الطػػػر ( 232993 )

مػػداخؿ المينػػاء كمينػػاء أـ قصػػر الشػػمالي والجنػػوبي ومينػػاء خػػور الزبيػػر والمعقػػؿ والناجمػػة مػػف المػػاء 
المتػػػراكـ ممػػػا اثػػػر عمػػػى سػػػمؾ طبقػػػة اإلسػػػفمت الغيػػػر الكافيػػػة وتفتػػػت الطبقػػػة العمويػػػة لػػػرداءة المػػػواد 

                                      
 عمى أساس أطواؿ الخطوط الحديدية في الموانئ التجارية العراقية.تـ حساب المرتبة ( *)
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 /مع   ر تق  ـ كف اة المواائالمةحث األوؿ 

(  39،  3113) االسػػدي  خفػػاض السػػطح الجػػانبي لمطػػرؽالمسػػتعممة فػػي اإلسػػفمت مسػػببة بػػذلؾ ان
ذا ما طبقنا الدرجة المعيارية لمطرؽ البرية عمى الموانئ التجارية العراقيػة يبػيف  بسبب ثقؿ األحماؿ وا 

 لنا اف الموانئ التجارية العراقية تمتمؾ شبكة مف الطرؽ المختمفة األطواؿ والسعات.
 (81جدوؿ )

 5103المواائ التج ر ة العرار ة وأعداد الش حا ت الما ولة لع ـ طرؽ الس  رات قس أطواؿ 
 ط رته  )طف( أعداد الش حا ت ـ(ك أطواؿ الطرؽ ) اسـ الم ا ا

 طف36 036050 5591 أـ رةر الشم لس
 طف51 75531 5451 خور الزة ر

 طف31 017341 0689 أـ رةر الجاوةس
 طف05 5814 0305 المعقؿ

 طف05 5977 555 أةس قموس
 طف95 354775 8596 المجموع

 المةدر: مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى: 
 . 6585انًذٍَح فً انًىاَئد وصاسج انُممد انششكح انعايح نًىاَئ انعشاقد لفى انهُذسح انًذٍَحد شعثح انهُذسح  -8

نذاخهيح إنيى انًيىاَئ انعشالٍيح وصاسج انُممد انششكح انعايح نهُمم انثشيد فشع انثصشجد انًىليف انٍيىيً نهشيادُاخ ا-6

 . 6585 عاون

( حيث نبلحظ مف خبلؿ معيار الطرؽ المبمطػة فػي المػوانئ التجاريػة 11كـ يبدو مف جدوؿ )
العراقيػػة اف مينػػاء أـ قصػػر الشػػمالي احتػػؿ المرتبػػة األولػػى مػػف حيػػث إجمػػالي أطػػواؿ الطػػرؽ وأعػػداد 

% فػي حػيف ( 21,1 ) ت نسػبة بمغػتكػـ وشػكم( 3991)الشاحنات حيث بمغ إجمالي أطواليا بنحو 
(  993 ) احتؿ مينػاء أبػي فمػوس المرتبػة األخيػرة فػي معيػار شػبكة أطػواؿ الطػرؽ حيػث بمػغ أطواليػا

ذا تػػـ تصػػنيؼ المػػوانئ التجاريػػة العراقيػػة عمػػى أسػػاس المرتبػػة ( 0,2 ) متػػرًا وشػػكؿ نسػػبة بمغػػت % وا 
مالي احتؿ المرتبة األولى في حيف احتؿ طواؿ الشبكة نجد اف ميناء أـ قصر الشألالمعيارية لمعيار 

مينػػاء خػػور الزبيػػر المرتبػػة الثانيػػة ومينػػاء أـ قصػػر الجنػػوبي المرتبػػة الثالثػػة فػػي حػػيف احتػػؿ مينػػائي 
 (.11المعقؿ المرتبة الرابعة وميناء أبي فموس المرتبة الخامسة جدوؿ )
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 (80جدوؿ )
 5103قس مواائ العراؽ التج ر ة لع ـ المرتةة المع  ر ة لكف اة الطرؽ الةر ة لمش حا ت 

 المرتةة اسـ الم ا ا
 المرتةة األولى أـ رةر الشم لس

 المرتةة الث ا ة خور الزة ر
 المرتةة الث لثة أـ رةر الجاوةس

 المرتةة الراةعة المعقؿ
 المرتةة الخ مسة أةس قموس

 (.81مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى الة  ا ت جدوؿ )مةدر : ال
 ( *0)ة ض الج قاحو . اال04

األحواض الجافة مف أىـ المكونػات األساسػية اليامػة بػالموانئ، فقػد تػتـ عمميػات الصػيانة  دتع
جػػراء صػػيانة األجيػػزة االلكترونيػػة المسػػتعممة 19، 3110عمػػى ىياكػػؿ القطػػع البحريػػة )االسػػدي،  ( وا 

كػػاألجيزة المبلحيػػة والػػرادار وجيػػاز المنػػاداة وجيػػاز البوصػػمة االلكترونيػػة وجيػػاز ، حاليػػًا فػػي القيػػادة 
قيػػػاس األعماؽ)السػػػونار( وأجيػػػزة القيػػػادة األخػػػرى ذات الحساسػػػات االلكترونيػػػة )المجنػػػة االقتصػػػادية 

إذ تػتـ عمميػػات الصػػيانة وتصػػميح السػفف التػػي تتعطػػؿ فػػي ، ( 09، 3119واالجتماعيػة لعربػػي آسػػيا،
ممػػػا يسػػػتدعي صػػػيانتيا وتصػػػميحيا خػػػبلؿ تواجػػػدىا فػػػي المػػػوانئ  ، ي سػػػبب مػػػف األسػػػبابالمػػوانئ أل

جراء عمميات المناولة )الشحف والتفريغ( حيػث تػزود وتجيػز برافعػات ذات طاقػات رفػع تزيػد عػف ،  وا 
البحريػػة الممتصػقة بيػا السػػيما  مػػف أجػؿ تنظيفيػا مػػف الطحالػب واالشػنات طػف لرفػع السػفف،(0111)

األجػػػػزاء الواقعػػػػة تحػػػػت خػػػػط المػػػػاء ودىنيػػػػا بمػػػػواد مانعػػػػة لمتآكػػػػؿ )الصػػػػدأ( وتبػػػػديؿ سػػػػبائؾ الحمايػػػػة 
الكاثولديػػة وتبػػديؿ قطػػع الغيػػار الرئيسػػة المتعطمػػة عػػف العمػػؿ فضػػبًل عػػف تنظيػػؼ الخزانػػات الموازنػػة 

 . (121، 1919وطبلئيا بمادة مانعة مف التآكؿ لحمايتيا مف ذلؾ )غالب، 

                                      
ويقصد بو المكاف المخصص والمجيز بروافع خاصة لكشؼ بدف السفينة واألجزاء الواقعة تحت خط الماء تتـ ( *)

عممية تنظيفيا مف الطحالب والكشؼ عف األضرار والعطبلت في الدفة والرفاسات وصيانة خزانات الموازنة 
طالة عمرىا  الزنؾ ؾائبوتصميحيا وطبلئيا بدىاف منع التآكؿ وتثبيت س ببلنؾ )الحماية الكاتولدية( لمنع التآكؿ وا 

أساسيات النقؿ البحري  مختار، ،سويفيبعد ما تثبت بمساند حديدية مغمفة بالخشب والمطاط. لممزيد ينظر:ال
 .209ص، 1911 والتجارة الخارجية، مذكور ، القاىرة،
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فعمى الرغـ مػف أىميػة األحػواض الجافػة إال أف المػوانئ المالكػة لمثػؿ ىػذه األحػواض محػدودة 
، 1991باسػػػتثناء مػػػوانئ دبػػػي اإلمػػػاراتي وجػػػدة والمنامػػػة فػػػي المممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية )العػػػديني، 

لػػؾ سػػفينة فػػي وقػػت واحػػد كسػػفف الحاويػػات والبضػػائع العامػػة، وذ(13)( والمخصصػػة لتصػػميح 231
متػػػرًا وبعػػػػرض (  921 ) المختمفػػػة الطاقػػػات بطػػػػوؿ 3112إلتمػػػاـ عمميػػػات المناولػػػػة بالمينػػػاء لعػػػػاـ 

طػف ( 0111-391) رافعػة لمسػفف بحمولػة تتػراوح بػيف (  12) متػر و(  91)متر بارتفاع(  21,9)
 (.91، 3112)ىيئة موانئ دبي،

ي مدينػة البصػرة ( ويقعػاف فػDry Ducksيبلحػظ فػي منطقػة الدراسػة وجػود حوضػيف جػافيف )
 في الجبيمة عمى ضفاؼ شط العرب إلصبلح السفف وصيانتيا في حاؿ تعرضيا إلى أعطاؿ وىي:

يعػػد المركػػز الػػرئيس المػػوانئ التجاريػػة العراقيػػة فػػي إصػػبلح السػػفف وصػػيانتيا . المسػػفف الةحػػري: 0
ائح ومكػائف التابع لمشركة ويتكػوف مػف عػدة ورش كالخراطػة والمحػاـ البػرادة والسػمكرة وورش الصػف

فضػػػبًل عػػػف ورش النجػػػارة والتصػػػميـ ويتكػػػوف مػػػف حوضػػػيف عػػػائميف مختمػػػؼ ، الػػػديزؿ والكيربػػػاء 
 (.13الطاقة. جدوؿ )

                والػػذي تػػـ إنشػػاؤه عػػاـ، يعػػد مػػف مخمفػػات شػػركة كريمكنػػزي البريطانيػػة  . المزلػػؽ الةحػػري:5
اآلالت ومعػػدات التصػػميح وال يمكػػف االسػػتفادة ، إال أف طاقتػو الحاليػػة محػػدودة جػػدًا، لقػػدـ ( 1939 )

طػف والػذي يحتػوي عمػى ثػبلث عربػات ىيدروليكيػة  211منو في تصميح السفف التي يزيػد وزنيػا عػف
ويبلحػػظ مػػف (. 9طنػػًا صػػورة )( 191)تعمػػؿ بضػػغط البخػػار لغػػرض السػػحب والرفػػع والبالغػػة قػػدرتيا
جاريػة العراقيػة يتضػح مػف خػبلؿ ذلػؾ اف خبلؿ الطاقات االسػتيعابية إلصػبلح السػفف فػي المػوانئ الت

جميع الموانئ تعاني مف عػدـ وجػود ورش التصػميح البسػيطة مػف خػبلؿ مفػارز تصػميحية متنقمػة فػي 
ويحتػاج إلػى عمميػػة  داخػؿ المػوانئ وال تفػي بػػالغرض المطمػوب فػي حػػاؿ التعػرض إلػى حػادث خطيػػر

المتضػررة، الف السػفف المتضػررة إصبلح سريعة تحسػبًا لغرقيػا حيػث تعتبػر ىػذه مشػكمة أمػاـ السػفف 
سػػػػػاعة إلجػػػػراء عمميػػػػػات التصػػػػػميح (  21 ) تسػػػػتغرؽ وقتػػػػػًا لموصػػػػوؿ إلػػػػػى المسػػػػػفف البحػػػػري بمعػػػػػدؿ

 .(*1)الضروري، وقد يؤدي إلى غرقيا قبؿ وصوليا إلى المسفف البحري

                                      
 بسبب األضرار التي تعرض ليا. 3112ؽ زورؽ السياب قبؿ وصولو إلى المسفف البحري في عاـ غر ( *)
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  (85) جدوؿ

 5103لع ـقس المواائ التج ر ة العرار ة  وط ر ته  األحواض الج قة

 ال  طس األةع د )متر( الط ر ت )طف( األحواض الج قة

 )متر(

 عمرء  عدد المضخ ت

 االرتف ع العرض الطوؿ الح ل ة التخم ا ة

 53 4 6051 00031 56 75 0411 5111 حط ف

 48 6 00051 00031 31 007 5511 4111 اجا د ف

 70 01 07041 55061 56 089 3911 6111 المجموع

 .5104المةدر: مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى الدراسة الم داا ة،
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 العش ر لمزلؽ الةحري قس ماطقة الداك ر/ا (7ةورة )

 
 .08/4/5104التقطت ةت ر خ 

ومػػػف خػػػبلؿ ذلػػػؾ يتبػػػيف أف المػػػوانئ التجاريػػػة العراقيػػػة محػػػدودة مػػػف حيػػػث طاقػػػات والتػػػي ال 
فضػػبًل عػف قػدـ المعػدات واآلالت المسػػتعممة ، تسػتوعب سػوى الوحػدات البحريػػة العاممػة فػي المػوانئ 
أياـ النخفاض مستوى كفػاءة العػامميف (  9 ) حيث بمغت مدة انتظار السفف في الرصيؼ قبؿ رفعيا

% مػػف حجػػـ القػػوى العاممػػة لحممػػة ( 31)فػػي السػػفف وضػػعؼ القػػدرات العمميػػة والتػػي ال تشػػكؿ سػػوى 
فضبًل عف ارتفاع نسبة العاطؿ مػف المعػدات واآلالت مػا انعكػس ، % (11) الشيادة دوف المتوسطة

فع بالسػفف القادمػة لممػوانئ التجاريػة % وىػذا مػا يػد( 03,3 ) ذلؾ عمى أداء المػوانئ وكفاءتيػا بمغػت
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 ( ،19، 3112)الشػبيبي،  (*1)العراقية المجوء إلى موانئ الػدوؿ المجػاورة كػالحوض الجػاؼ فػي دبػي
أف الموانئ التجارية العراقية تتصؼ بالتدني في مستوى الخدمات واألنشطة الخاصة ذلؾ  يتضح مف
صبلحيا والتي تعد مف األمور المعر  بتسفيف ، 1999قمة لمنقؿ البحري العراقي )المشيداني، السفف وا 
29) 

 . أاواع الةض ئع05
ىنػاؾ العديػػد مػػف البضػػائع المتناولػػة فػػي المػوانئ التجاريػػة العراقيػػة المختمفػػة األنػػواع مػػف مينػػاء 
إلى أخر تبعػًا لمصػفات األساسػية لممينػاء، حيػث يقػاس مػدى تميػز المينػاء وكفاءتػو بالدرجػة األسػاس 

ذا ما طبقنا الدرجة المعيارية لمعيار أنواع البضائع المتداولة في  في تنوع البضائع والسمع القادمة، وا 
( إذ يبلحػػػظ مػػػف خػػػبلؿ معيػػػار أنػػػواع البضػػػائع 12المػػػوانئ التجاريػػػة العراقيػػػة وكمػػػا ىػػػو فػػػي جػػػدوؿ )

المتداولػػة إف مينػػاء أـ قصػػر الشػػمالي احتػػؿ المرتبػػة األولػػى فػػي تنػػوع البضػػائع القادمػػة والتػػي بمغػػت 
% ويرجػػع إلػػى تنػػوع األرصػػفة وكػػذلؾ تػػوفر ( 09,9 ) ألػػؼ/طف وشػػكؿ نسػػبة بمغػػت(  2192930)

اآلالت والمعدات البلزمة المستعممة فػي تػداوؿ البضػائع المختمفػة األنػواع فػي حػيف احتػؿ مينػاء أبػي 
                 فقػػػد بمػػػغ أنػػػواع البضػػػائع فػػػي المينػػػاء فمػػػوس المرتبػػػة األخيػػػرة فػػػي معيػػػار تنػػػوع البضػػػائع المتداولػػػة،

% لعػدـ وجػود أرصػفة كافيػة لتػداوؿ البضػائع ( 11,1 ) ألؼ/طف وشكمت نسػبة بمغػت(  23239) 
 كاإلسػػػػمنتالمختمفػػػػة األنػػػػواع مػػػػا جعمػػػػو يقتصػػػػر عمػػػػى نػػػػوعيف مػػػػف البضػػػػائع المتداولػػػػة فػػػػي المينػػػػاء 

 والبضائع المعبأة في الحاويات. 
ذا تـ تصنيؼ الموانئ التجارية العراقية عمى أساس  البضػائع المتداولػة فػي المػوانئ التجاريػة وا 

العراقية نجد إف ميناء أـ قصر الشمالي احتؿ المرتبة األولى في حيف احتؿ ميناء اـ قصر الجنػوبي 
المرتبػػة الثانيػػة اـ مينػػاء خػػور الزبيػػر فقػػد احتػػؿ المرتبػػة الثالثػػة فػػي تنػػوع البضػػائع المتداولػػة أمػػا مينػػاء 

فػػي حػػيف احتػػؿ مينػػاء أبػػي فمػػوس المرتبػػة الخامسػػة وكمػػا يبػػدو مػػف  المعقػػؿ فقػػد احتػػؿ المرتبػػة الرابعػػة
( اف أنواع البضائع المتداولػة القادمػة إلػى المػوانئ التجاريػة العراقيػة يختمػؼ بػاختبلؼ مػا 12جدوؿ )

يحممػو مػػف مقومػػات مػػف مينػػاء آلخػػر تبعػػًا إلػػى نػػوع األرصػػفة وتخصصػػيا وتػػوفر المعػػدات والرافعػػات 
ع، ويستنتج مف خبلؿ ذلػؾ أف مينػاء أـ قصػر الشػمالي ىػو األكثػر اسػتقرارًا المستعممة لتداوؿ البضائ

 نسبيًا مف حيث تنوع البضائع المتداولة مقارنًة بالموانئ األخرى.   

                                      
وحفارتي التحرير والمربد في األحواض  ،دولة الكويتفي تـ تسفيف حفارتي البصرة والنسر في الحوض الجاؼ ( *)

 انخفاض كفاءتو. بسبب لتعذر التصميح في المسفف ،الجافة في دبي
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 /مع   ر تق  ـ كف اة المواائالمةحث األوؿ 

 ( 83) جدوؿ
 5103ع ـ الةض ئع الواةمة إلى المواائ التج ر ة العرار ة وأاواعه  ل

 اوع الةض ئع )طف( اسـ الم ا ا
 (*0)ع مةحموالت  حاطة رز سكر سماتإ ح و  ت

 3153756 - 0001871 654783 - 3856841 رةر الشم لس  أـ
 659538 5594573 063710 038975 91843 3835535 رةر الجاوةس  أـ

 559453 - - 45859 594750 - خور الزة ر 
 035470 - - - 736975 - المعقؿ 

 45457 - - - 001901 377148 قموس س أة
 4451585 5594573 0574570 816584 0533476 8169051 وعمالمج

)ة  اػ ت رسػم ة غ ػر  والدراسػ ت، جػدوؿ الةضػ ئعجمهور ة العراؽ، وزارة الاقؿ، الشػركة الع مػة لماقػؿ الةحػري العرارػس، رسػـ التخطػ ط المةدر: 
 ، ص ةال.5103ماشورة(، 

                                      
 واد البناء، قطع كيربائية والسيارات تعتمد عمى خطة استيراد العراؽ مف البضائع باختبلؼ أنواعيا.المعدات، م( *)
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 /مع   ر تق  ـ كف اة المواائالمةحث األوؿ 

 (84جدوؿ )
 5103المرتةة المع  ر ة لكف اة الةض ئع الواةمة قس المواائ التج ر ة العرار ة لع ـ 

 المرتةة اسـ الم ا ا
 المرتةة األولى أـ رةر الشم لس
 المرتةة الث ا ة أـ رةر الجاوةس

 المرتةة الث لثة خور الزة ر
 المرتةة الراةعة المعقؿ

 المرتةة الخ مسة قموس أةس
 (.83مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى ة  ا ت جدوؿ )المةدر: 

 

 . حجـ الةض ئع 06
ىناؾ العديد مف السمع والبضائع القادمة إلى الموانئ التجارية العراقية المختمفة األحجاـ والتي 
تختمػػػؼ مػػػف مينػػػاء آلخػػػر تبعػػػًا لمطاقػػػات االسػػػتيعابية ألرصػػػفة المػػػوانئ وعػػػددىا، حيػػػث توجػػػد عبلقػػػة 

حجػػػـ فكممػػػا ازداد . ارتبػػػاط قويػػػة بػػػيف أحجػػػاـ البضػػػائع المنقولػػػة وبػػػيف عػػػدد األرصػػػفة فػػػي المػػػوانئ 
ذا مػا تػـ  البضائع المنقولة كمما ازداد عدد األرصفة في المػوانئ السػتيعاب حجػـ البضػائع القادمػة، وا 
تطبيؽ الدرجة المعيارية ألحجػاـ البضػائع القادمػة إلػى  المػوانئ التجاريػة العراقيػة نجػدىا تختمػؼ مػف 

إلى الموانئ وكما ىو في ميناء آلخر تبعًا إلى عدد أرصفتيا التي تستوعب أحجاـ البضائع المنقولة 
( حيػػث نبلحػػظ مػػف خػػبلؿ معيػػار حجػػـ البضػػائع القادمػػة إلػػى مػػوانئ العػػرؽ التجاريػػة اف 19جػػدوؿ )

مينػػػػاء أـ قصػػػػر الجنػػػػوبي احتػػػػؿ المرتبػػػػة األولػػػػى مػػػػف حيػػػػث أحجػػػػاـ البضػػػػائع القادمػػػػة والتػػػػي بمغػػػػت 
وأعػػداد  % مػػف حجػػـ البضػػائع القادمػػة( 29,9 ) )الػػوزف/طف( وشػػكمت نسػػبة بمغػػت(  0193292)

السػػفف الواصػػمة إليػػو والتػػي تعتمػػد عمػػى خطػػة االسػػتيراد المركزيػػة لقطػػاعي العامػػة والخػػاص وتػػأميف 
فأصػبح ب مكانيػا اسػتقباؿ  (*1)األعماؽ المناسبة ليا واالعتماد عمى مبػدأ التشػغيؿ المشػترؾ لؤلرصػفة

فػػي معيػػار حجػػـ  السػػفنذات البضػػائع كبيػػرة الحجػػـ فػػي حػػيف احتػػؿ مينػػاء أبػػي فمػػوس المرتبػػة األخيػػرة
% ( 2,9 ))الػػػػوزف/طف( وشػػػكمت نسػػػػبة بمغػػػػت(  921219 ) البضػػػائع القادمػػػػة حيػػػث بمػػػػغ حجميػػػا

                                      
لصالح شركة  9لتداوؿ البضائع إضافة إلى رصيؼ رقـ  2بتأىيؿ رصيؼ رقـ  CMA CGMالتعاقد مع شركة ( *)

Global .مقابمة شخصية مع  واالستغبلؿ األمثؿ ليذيف الرصيفيف مما أنعكس عمى حجـ البضائع المنقولة
 .19/2/3112السيد عمي بستاف مدير التفريغ والشحف في ميناء أـ قصر الشمالي ، بتاريخ 
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 /مع   ر تق  ـ كف اة المواائالمةحث األوؿ 

ذا مػػا تػػـ تصػػنيؼ  لضػػعؼ الطاقػػة االسػػتيعابية لؤلرصػػفة وقمػػة عػػددىا والبالغػػة ثبلثػػة أرصػػفة فقػػط. وا 
 واصمة.موانئ العراؽ التجارية عمى أساس المرتبة المعيارية لمعيار حجـ البضائع المنقولة وال

 (85جدوؿ )
 5103حجـ الةض ئع الق دمة إلى مواائ العراؽ التج ر ة لع ـ 

 أحج ـ الةض ئع الق دمة )الوزف/طف( اسـ الم ا ا
 3985806 أـ رةر الشم لس
 6175453 أـ رةر الجاوةس

 3719330 خور الزة ر
 916719 المعقؿ

 531385 أةس قموس
 05514694 المجموع

 مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى ة  ا ت: المةدر:
وزارة الاقؿ، الشركة الع مة لمواائ العراؽ، مد ر ة م ا ا أـ رةر الشم لس والجاػوةس، خػور الزة ػر، أةػس قمػوس  -

 . ص ةال.5103ومد ر ة م ا ا المعقؿ، شعةة التفر غ والشحف لمواائ العراؽ، سجالت الةض ئع الق دمة، 

نػوبي احتػؿ المرتبػة األولػى مػف حيػث حجػـ البضػائع الواصػمة. أمػا نجد اف ميناء أـ قصػر الج
ميناء أـ قصر الشمالي احتؿ المرتبة الثانية وذلػؾ لكثػرة الترسػبات وقمػة األعمػاؽ المطموبػة فػي حػيف 
احتؿ ميناء خور الزبير المرتبة الثالثة. أما ميناء المعقػؿ احتػؿ المرتبػة الرابعػة فػي حػيف احتػؿ مينػاء 

تبػػة األخيػػرة والخامسػػة لضػػعؼ الطاقػػات االسػػتيعابية لؤلرصػػفة ونقػػص فػػي المعػػدات أبػػي فمػػوس المر 
 ( .10المستعممة في المناولة )التفريغ والشحف( جدوؿ )

 

 (86جدوؿ )
 5103المرتةة المع  ر ة لكف اة حجـ الةض ئع قس المواائ التج ر ة العرار ة لع ـ 

 المرتةة اسـ الم ا ا
 األولىالمرتةة  أـ رةر الجاوةس
 المرتةة الث ا ة أـ رةر الشم لس

 المرتةة الث لثة خور الزة ر
 المرتةة الراةعة المعقؿ

 المرتةة الخ مسة أةس قموس
(85ة العتم د عمى ة  ا ت جدوؿ ) المةدر: مف عمؿ الة حث
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الطرؽ  مع   ر تق  ـ كف اة/ المةحث الث اس 

تأثر ت يفي النقؿ والتجارة في اتعد الطرؽ البحرية مف أىـ عناصر نظاـ النقؿ البحري ألىميتي

نػػوع الميػػاه حيػػػث  فضػػبًل عػػفبعمػػؽ وسػػعة الممػػرات المبلحيػػة ونوعيػػا وبعػػدىا عػػػف البحػػار األخػػرى 

حجػػـ السػػفف التػػي سػػترتاد المػػوانئ والتػػي تختمػػؼ مػػف مينػػاء آلخػػر ممػػا يػػؤثر سػػمبًا فػػي  اعكػػس بػػدورىت

 أدناه: في ستوضح تفصيمياً و الكفاءة التشغيمية لمميناء 

 أواًل: عمؽ الم  ه 

ف األعمػػػػاؽ العاليػػػػة لمقنػػػػوات المبلحيػػػػة أ إذ تعػػػػد األعمػػػػاؽ العنصػػػػر األسػػػػاس لتقػػػػويـ المينػػػػاء،

ؿ السػػفف ذات الغػػاطس الكبيػػر مػػا يعطػػي المينػػاء المرونػػة الكبيػػرة المؤديػػة إلػػى المػػوانئ تسػػمح بػػدخو 

( 139، 3111السػػفف المختمفػػة األحجػػاـ لبلسػػتفادة مػػف اقتصػػاديات الحجػػـ الكبير)رسػػوؿ،  السػػتقباؿ

ألػؼ (  21 ) فمػثبًل عنػد نقػؿ طػف واحػد مػف البضػائع بسػفف ذات حجػـ ،حيث يؤثر عمى كمفػة النقػؿ

 (29 ) ألػػؼ طػػف سػػيكمؼ(  191 ) عنػػد نقميػػا بسػػفف ذات حجػػـ بينمػػا اً دوالر (  199)  سػػيكمؼطػػف 

لمقنػػػوات المبلحيػػػة وإلدامػػػة ىػػػذه   دوالرًا، وبيػػػذا فػػػ ف الزيػػػادة فػػػي حجػػػـ السػػػفف تطمػػػب زيػػػادة باألعمػػػاؽ

عمميات الحفر وىذا يتطمب صرؼ مبالغ كبيرة مما يجعػؿ كمفػة المينػاء عاليػة  يجب استمرارالقنوات 

 مػف ثػـف معدالت أعماؽ القنوات المبلحية العراقيػة مػف مينػاء آلخػر و رفع أجوره، حيث تتباي ومف ثـ

 .(19د حجـ السفف الداخمة إلى الموانئ وكما ىو في جدوؿ)يتحد

 قصر الجنوبي احتؿ المرتبة األولى مف حيث معدالت األعماؽ والتػي بمغػت أـميناء  أفنجد 

متػػر لقمػػة الترسػػبات الطينيػػة فػػي القنػػاة واتصػػاليا مػػع قنػػاة اـ قصػػر الداخميػػة وقنػػاة خػػور  ( 12,9) 

% كونيػػػا قنػػػاة مفتوحػػػة بينمػػػا احتػػػؿ مينػػػاء أبػػػي فمػػػوس المرتبػػػة (31,9) الزبيػػػر وشػػػكمت نسػػػبة بمغػػػت

% حيػػث يتعػػذر مػػف (1,9)متػػر وشػػكمت نسػػبة بمغػػت  ( 2,9) األخيػػرة والػػذي بمػػغ معػػدؿ عمػػؽ القنػػاة
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الطرؽ  مع   ر تق  ـ كف اة/ المةحث الث اس 

متػػر لتػػراكـ األطيػػاف وترسػػبيا لتوقػػؼ عمميػػات الصػػيانة والحفػػر منػػذ ( 9 )ات الغػػاطسدخػػوؿ السػػفف ذ

 .بدوره عمى تكاليؼ النقؿ فأثراقتصرت عمى السفف ذات الحجـ الصغير ف ( 1999) عاـ 
 

 (87جدوؿ)
 5103معدؿ أعم ؽ الم  ه قس القاوات المالح ة لع ـ 

 (*1)معدؿ عمؽ المياه)متر( اسـ الميناء

 0505 رةر الشم لس أـ

 0305 رةر الجاوةس أـ

 0001 خور الزة ر

 6 المعقؿ

 4 قموس سأة

 47 المجموع

 المةدر: الدراسة الم داا ة
ذا تـ تصنيؼ المػوانئ التجاريػة العراقيػة عمػى أسػاس معػدؿ أعمػاؽ القنػوات البحريػة نجػد  أف وا 

قصػر الشػمالي المرتبػة الثانيػة  أـمينػاء  ميناء أـ قصر الجنوبي أحتؿ المرتبة األولػى فػي حػيف أحتػؿ

ميناء خور الزبير فقد احتػؿ المرتبػة الثالثػة ومينػاء المعقػؿ احتػؿ المرتبػة الرابعػة  .أماكونيا قناة مغمقة

 (11. جدوؿ )ميناء أبي فموس فقد احتؿ المرتبة الخامسة لعدـ صيانتيا أما

                                      
متر  12,2ؽ ميناء سفاجا بمغ معدؿ العم .أمافي قناة الدخمية 31,2متر و 19,9معدؿ العمؽ في قناة السخنة ( *)

متر حيث يمكف  12,21بمغ معدؿ العمؽ اإلماراتيميناء زايد  .أمامتر12,2وبمغ معدؿ العمؽ في قناة البلذقية 
متر. أما قناة العقبة األردني بمغ معدؿ أعماقيا  211-391 بيف اطسيا ماغاستقباؿ السفف الكبيرة والتي تتراوح 

 طف. 12111ة الساكنة والبالغة مترًا حيث يمكف استقباؿ السفف ذات الحمول 291
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الطرؽ  مع   ر تق  ـ كف اة/ المةحث الث اس 

 
 (88جدوؿ)

 5103ئ التج ر ة العرار ة لع ـ المرتةة المع  ر ة لكف اة األعم ؽ قس المواا

 المرتةة اسـ الم ا ا

 المرتةة األولى أو رةر الجاوةس

 المرتةة الث ا ة رةر الشم لس أـ

 المرتةة الث لثة خور الزة ر

 المرتةة الراةعة المعقؿ

 المرتةة الخ مسة قموسس أة

 (87مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى ة  ا ت جدوؿ)مةدر : ال      
 

 ث ا ً : اوع ة م  ه القاوات المالح ة

تؤثر نوعية المياه عمى حركة السفف داخؿ الممرات والقنػوات المبلحيػة مػف حيػث كونيػا عذبػة 

أو مالحػػة وىػػذا معيػػار يجػػب اف يؤخػػذ بالحسػػباف فػػي حػػاؿ اختيػػار المػػوانئ التجاريػػة، حيػػث نجػػد أف 

ات حفػػر وتعميػػؽ مسػػتمر وذلػػؾ بسػػبب أغمػػب القنػػوات المبلحيػػة ذات الميػػاه العذبػػة تحتػػاج إلػػى عمميػػ

كثافػػة الميػػاه العذبػػة تكػػوف اقػػؿ مػػف الميػػاه المالحػػة وىػػذه إحػػدى المشػػاكبلت التػػي يعػػاني منيػػا النقػػؿ 

البحري العراقي، حيث نجد أف الطريؽ المبلحي لقنػاة شػط العػرب ال يسػتطيع اسػتقباؿ السػفف الكبيػرة 

، بػبل( فػي حػيف اف القنػاة 3112البحػري،  متػر )قسػـ الحفػر( 2,9 ) الحجـ والتي يزيد غاطسيا عػف

ألؼ طف أو سفف حاويات ( 11) المبلحية لخور الزبير تستقبؿ سفف تجارية كبيرة تزيد حموالتيا عف

، بػبل( وذلػؾ لتػأثير نوعيػة الميػاه المالحػة، 3112حاويػة )وزارة النقػؿ، (  900 ) تصؿ حموالتيا إلى

ادمػة إلػى المػوانئ التجاريػة العراقيػة وأحجاميػا ونوعياتيػا فقد أثرت نوعية المياه عمى أعػداد السػفف الق

كوف الموانئ النيرية المنتشرة في قنػاة شػط العػرب )مينػائي أبػي فمػوس والمعقػؿ( ال يسػتطيع اسػتقباؿ 

 ( 19متر وكما يبدو في جدوؿ ) 2,9طف وغاطس أكثر مف (3911)السفف التي تزيد حموالتيا عف 
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 (89جدوؿ )

 5103لكف اة اوع ة الم  ه قس المواائ التج ر ة العرار ة لع ـ المرتةة المع  ر ة 

معدؿ ترك ز األمالح  اوع الم  ه القا ة المالح ة اسـ الم ا ا
 )مم ـ(

 38011 م لحة را ة خور عةد اهلل أـ رةر الشم لس

 39111 م لحة را ة خور عةد اهلل أـ رةر الجاوةس

 35711 م لحة را ة خور عةد اهلل خور الزة ر

 06511 عذةة را ة شط العرب المعقؿ

 05473 عذةة را ة شط العرب أةس قموس

 المةدر: الدراسة الم داا ة ة العتم د عمى اسحة اات   

 .3113رة، وزارة الري، مديرية الموارد المائية، شعبة المختبر، بيانات غير منشو  -

 .  3113ر، بيانات غير منشورة، وزارة البمديات، مديرية ماء البصرة، شعبة المختب -

 

 : سعة الممر المالحسث لث ً 

يمعػػب سػػعة الممػػر المبلحػػي دورًا ميمػػًا فػػي نجػػاح وتطػػوير النقػػؿ البحػػري فػػي أي دولػػة فينػػاؾ 

عبلقػػة طرديػػة بػػيف سػػعة الممػػرات المبلحيػػة وأعػػداد وأحجػػاـ السػػفف القادمػػة والمغػػادرة المػػوانئ البحريػػة 

السػػػفف القادمػػػة وغاطسػػػيا حيػػػث يحتػػػاج الممػػػر  أحجػػػاـكمػػػا اف سػػػعة الممػػػرات المبلحيػػػة تػػػؤثر فػػػي 

تحقيؽ الفائدة المرجوة منو مف حيػث قدرتػو عمػى تحمػؿ مػرور لحي إلى عمميات صيانة مستمرة المبل

 السفف الكبيرة الحجـ وذات الغاطس العميؽ. 
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ف ايمتمػػػػؾ العػػػػراؽ ممػػػػريف مبلحيػػػػيف بحػػػػرييف يختمفػػػػاف عػػػػف بعضػػػػيما عػػػػف اآلخػػػػر، وىمػػػػا ممػػػػر 

العربػي إلػى المػوانئ التجاريػة حػدىما نيػري واآلخػر بحػري لموصػوؿ مػف الخمػيج أف ف منفصػبلامبلحي

 (.91جدوؿ) .العراقية

 (91جدوؿ )

 5103لع ـ  سعة الممرات المالح ة

طوؿ الممر المالحس  اوع الممر المالحس اسـ الم ا ا
 )كـ(

سعة الممر 
 المالحس )ـ(

عدد 
 االاحا اات

 3 411-311 75831 ةحري رةر الشم لس أـ

 5 311 75855 ةحري الجاوةس رةر أـ

 7 511-511 75844 ةحري الزة رخور 

 3 551-511 048 اهري المعقؿ

 7 551-511 051 اهري قموسس أة

 مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى: المةدر:
 .5103، 0535الخ رطة األدم رال ة الررـ -0

2-Ministry of Transport (MOT), General Company for Ports of Iraq (GCPI). 

Master plan study for port sector in Republic of Iraq, in term Report (1). 

February, 2014 .p.113-114 .           

 . الممر المالحس الاهري0

ذي يػػربط مينػػاء الفػػاو ومينػػائي المعقػػؿ يعػػد شػػط العػػرب مػػف أىػػـ الممػػرات المبلحيػػة النيريػػة الػػ

كػػـ حيػػث يعػػاني ىػػذا الممػػر مػػف  (111 )فمػػوس بػػالخميج العربػػي والبػػالغ طولػػو اإلجمػػالي بنحػػو وأبػػي

 (1,19) الػى ذات الحجـ الكبير لقمة األعماؽ وكثرة الترسػبات التػي تصػؿ سػنوياً تعذر دخوؿ السفف 

عمػى طػوؿ امتػداد الممػر المبلحػي وعمػى جانبيػو وكثػرة االنحنػاءات  ـ/سنة فضبًل عف وجػود الغػوارؽ

قػد تػـ إىمػاؿ ىػذا الممػر بسػبب حػرب الخمػيج األولػى والثانيػة ومػا و  ،جزيػرة (31 )والجزر والتي تبمػغ
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تمتيا مف عقوبات األمـ المتحػدة البلحقػة لمحػرب لػـ يكػف باإلمكػاف القيػاـ بتشػغيؿ مينػائي أبػي فمػوس 

اقتصػػرت عمػػى السػػفف الصػػغيرة والتػػي فتعػػذر دخػػوؿ السػػفف الكبيػػرة الحجػػـ ل مػػايوالمعقػػؿ بكامػػؿ طاقت

 األعماؽ فيو.  حالةلض الميناءيففي  رسوىامتر لسبلمة دخوليا و ( 2,9 ) تحتفظ بغاطس

 .الممر المالحس الةحري5

عبداهلل مف أىـ الممرات المبلحية البحرية الػذي يػربط الخمػيج العربػي بمػوانئ العػراؽ  يعد خور

 (339299 )قصػػر الشػػمالي ومينػػاء اـ قصػػر الجنػػوبي ومينػػاء خػػور الزبيػػر بطػػوؿ أـالتجاريػػة مينػػاء 

                بػػيف كػػـ حيػػث يػػتـ تطييػػر ىػػذا الممػػر مػػف الرواسػػب ليسػػمح بػػدخوؿ السػػفف التػػي تحػػتفظ بغػػاطس مػػا

لسػػبلمة دخوليػا وتراكييػػا فػي المػػوانئ ولضػيؽ الممػػرات المبلحيػة سػػيؤدي تػأثيره عمػػى  اً متػر (11-11)

الواصػمة إلػى المػوانئ التجاريػة العراقيػة كونيػا طاقات الموانئ وكفاءة أدائيا النخفاض إنتاجية السفف 

ف الممػرات المبلحيػة أبػالنخفاض غاطسػيا، حيػث يتضػح مػف ذلػؾ  ال تسمح بدخوؿ السفف الضخمة

وكمػػا تمتػػاز بكثػػرة  .(*1)الخمػػيج العربػػي أوعمػػى البحػػر  ةً العراقيػػة ممػػرات محميػػة كونيػػا ال تطػػؿ مباشػػر 

مػػا محركػػة السػػفف القادمػػة وارتفػػاع أجػػور الداللػػة البحريػػة لخطورتيػػا  ءاالنحنػػاءات مػػا يعمػػؿ عمػػى بػػط

إلػى  الواصػمةحجاـ السفف وأعػدادىا يعكس بدوره عمى أ وىذايؤخر مف مدة إبحارىا في ىذه الممرات 

 .الموانئ التجارية العراقية

 راةعً : اوع ترب الق ع 

تختمؼ ترب القاع ونوعيػا تبعػًا لمعوامػؿ الطبيعيػة التػي أدت إلػى تكوينيػا والمختمفػة مػف مكػاف 

( وىي حديثة التكويف، إذ يتميػز تػرب القػاع بارتفػاع Ministry of Transport, 2014, 19آلخر)

( حيػػػػث ترتفػػػػع كاربونػػػػات 91والرمػػػػؿ فمعظميػػػػا ذات القػػػػواـ النػػػػاعـ والنفاذيػػػػة العاليػػػػة جػػػػدوؿ) الطػػػػيف

ثر في بدف السفينة فأ( 91، 3119، وآخروفالكالسيوـ وفقرىا بالمواد العضوية والنتروجينية)الشاوي 

                                      
ومف خور عبػد اهلل بويػة رقػـ  إلى ميناء أبي فموس مشتركة مع الجانب اإليراني السد الخارجيالمنطقة الواقعة بيف (*)

 واحد إلى جزيرة بوبياف مشتركة مع الجانب الكويتي.
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حيػػث يزيػػد مػػف عمميػػات التآكػػؿ لؤلوسػػاط الداخميػػة والخارجيػػة وتعػػرض المنظومػػات كالصػػمامات إلػػى 

نسداد وتمؼ الطبلء الخارجي وكما يكوف ذات تأثير اشد عمى الرفاسات بفعؿ تبلمسػيا واحتكاكيػا اال

مػػا يػػنعكس بػػدوره عمػػى ارتفػػاع تكػػاليؼ الصػػيانة بفعػػؿ مالتآكػػؿ و  النحػػت المسػػتمر ممػػا يزيػػد عمميػػات

العراقية عمميات التسفيف حيث أدت إلى انخفاض أعداد السفف التجارية القادمة إلى الموانئ التجارية 

 الرتفاع األطياف فيو.

 (90جدوؿ)
 5103ع ـ اوع ترب الق ع لمممرات المالح ة العرار ة ل

 اسـ الم ا ا
 اوع ترب الق ع

 ةخور ط اس رممس
 - ط اس رممس أـ رةر الشم لس
 - ط اس رممس أـ رةر الجاوةس

 - ط اس رممس خور الزة ر
 - ط اس رممس المعقؿ

 - ط اس - قموس سأة
المةػػدر:وزارة الاقػػؿ، الشػػركة الع مػػة لمػػواائ العػػراؽ، شػػعةة المسػػح الةحػػري، اتػػ ئج تحم ػػؿ تػػرب القػػ ع لمممػػرات 

 . 5105)ة  ا ت غ ر ماشورة(، الةحر ة، 
 

 المس ق ت الةحر ة لمطرؽ المالح ة :خ مس ً 

المسافات المبلحية لمطػرؽ البحريػة دورًا ميمػًا فػي انتعػاش حركػة التبػادؿ التجػاري البحػري  تعد

فينػػاؾ عبلقػػة طرديػػة بػػيف قصػػر المسػػافات وحركػػة التبػػادؿ التجػػاري البحػػري فكممػػا كانػػت المسػػافات 

اقرب كمما كاف ىناؾ تبادؿ تجاري اكبػر فػي حػيف اف موقػع المينػاء عمػى المسػارات البحريػة والطػرؽ 

مبلحية قد ترافقو بعض العوامؿ التي تمعب دورًا ايجابيًا أو سمبيًا في كثافة حركة السفف دوليػًا وىػذا ال

تشػيد المػوانئ التجاريػة الواقعػة عمػػى الطػرؽ المبلحيػة فػي شػػط  إذ ،واضػح فػي النقػؿ البحػري العراقػػي

عػػاني مػػف العديػػد مػػف غـ مػػف كونيػػا تر الػػعمػى العػرب كثافػػة كبيػػرة فػػي أعػػداد السػػفف القادمػػة والمغػػادرة ف
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فضبًل عف قدميا إال أنيػا تشػيد حركػة كثيفػة لمسػفف التجاريػة وذلػؾ لبلسػتفادة مػف موقعيػا  تالمشكبل

القريػػب مػػف مركػػز محافظػػة البصػػرة الػػذي يػػوفر ليػػا إمكانيػػة النقػػؿ البػػري السػػريع إلػػى مختمػػؼ جيػػات 

 المنقولػػة بحػػرًا مػػف جيػػة أخػػرى،العػػراؽ مػػف جيػػة كمػػا أنيػػا تعػػد سػػوقًا تجاريػػًا مباشػػرًا لمبضػػائع والسػػمع 

لػػذلؾ لعػػب عامػػؿ موقػػع المينػػاء القريػػب مػػف مركػػز المػػدف دورًا ميمػػًا فػػي كثافػػة حركػػة السػػفف داخػػؿ 

 .الموانئ التجارية العراقية

يعمؿ النقؿ البحري العراقػي عمػى تقريػب المسػافات البحريػة مػا بػيف المػوانئ التجاريػة العراقيػة، 

المسافات البحرية تأثيرًا فػي حركػة التبػادؿ التجػاري العػالمي  . وليذهونظيراتيا في مختمؼ دوؿ العالـ

( حيػػػث نبلحػػػظ اف موانئنػػػا التجاريػػػة 90، 3112مػػػامي، حفيمػػػا بػػػيف العػػػراؽ ومختمػػػؼ دوؿ العالـ)ال

ت فارغـ مػػف المسػػاعمػػى الػػننػػا نبلحػػظ أإال  .(93تختمػػؼ فػػي مسػػافاتيا مػػف بعضػػيا الػػبعض جػػدوؿ)

فمػػوس والمعقػػؿ عػػف المػػوانئ التجاريػة العالميػػة إال أنيػػا تشػػيد كثافػػة  البحريػة التػػي تفصػػؿ مينػػائي أبػي

 (.93في حركة النقؿ البحري التجاري وكما يبدو مف الجدوؿ)
 (95جدوؿ)

 5103ع ـ المس ق ت الةحر ة لمطرؽ المالح ة لمواائ العراؽ التج ر ة ومواائ الدوؿ األخرى ل

 إلىالمواائ الدول ة  المواائ العرار ة التج ر ة مف
 المس ق ت الةحر ة

 كـ (*0)م ؿ ةحري
 الكو ت -الشو خ  المعقؿ

 الكو ت –الشع ةة 
 السعود ة -الجة ؿ 

 ُعم ف -ر ةوس 
 اسم رات - فخور قك 

 اسم رات –جةؿ عمس 
 كور   -س ؤوؿ 
 ال  ة ف - وك ء م  
 الة ف –شا ه ي 

081 
055 
431 

0584 
0457 
0571 
9571 
9771 
8771 

354 
579 
774 

5850 
5569 
5586 

06686 
07586 
05786 

                                      
األعور، معجـ المصطمحات الجغرافية كـ، لممزيد ينظر الغرابي، أبي القاسـ ومحمد  1193الميؿ البحري = ( *)

 .219، ص1919الجديدة، معيد اإلنماء العربي، طرابمس، 
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 ت  واف –ءواؾ كواؾ 
 سا  قورا –سا  قورا 
 استرال   –سداس 
 ة كست ف –مدراس 

 أمر ك  –واشاطف 
 أمر ك  – وقرااس سكس ف 
 س رال وف – وف ت قري

 ةر ط ا  – ؿا وك س 
 ال مف –عدف 

 دار السالـ–دار السالـ 
 مةر – اسسكادر ة
 اسة ا   –جةؿ ط رؽ 
 قراس  –مرس م   
 الهاد –م ا ال 
 إ ط ل   –ق ا س   
 إ ط ل   –ل فرةوؿ 
 ةر ط ا   –تشرشؿ 

 ترك   – اسطاةوؿ
 كادا –كوةؾ 
 أمر ك  –ةوستف 

 مةر –ةورسع د 
 قراس  -ء قر 

7771 
6571 
6771 
5151 

00771 
06571 
4771 
8571 
5941 
4651 
7951 
8771 
5771 
4957 
8331 
8351 
8581 
874 

01981 
00785 
7911 
5791 

03986 
00586 
05086 
3636 

50798 
59586 
8586 

04886 
5595 
8371 

04301 
05786 
01386 
88686 
04994 
05131 
04914 
05735 
09764 
50503 
04551 
01455 

 الكو ت -الشو خ  أةس قموس
 الكو ت –الشع ةة 

 السعود ة -الجة ؿ 
 ُعم ف -ر ةوس 

 اسم رات - فخور قك 
 اسم رات –جةؿ عمس 
 كور   -س ؤوؿ 
 ال  ة ف - وك ء م  
 الة ف –شا ه ي 

 ت  واف –ءواؾ كواؾ 
 سا  قورا –سا  قورا 

071 
045 
451 

0574 
0407 
0561 
9561 
9761 
8761 
7761 
6561 

316 
560 
756 

58335 
55516 
5568 

06668 
07568 
05768 
03968 
00568 
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الطرؽ  مع   ر تق  ـ كف اة/ المةحث الث اس 

 استرال   –سداس 
 ة كست ف –مدراس 

 أمر ك  –واشاطف 
 أمر ك  – وقرااس سكس ف 
 س رال وف – وف ت قري

 ةر ط ا  – ؿا وك س 
 ال مف –عدف 

 دار السالـ–دار السالـ 
 مةر – اسسكادر ة
  ا  اسة –جةؿ ط رؽ 
 قراس  –مرس م   
 الهاد –م ا ال 
 إ ط ل   –ق ا س   
 إ ط ل   –ل فرةوؿ 
 ةر ط ا   –تشرشؿ 

 ترك   –اسطاةوؿ 
 كادا –كوةؾ 
 أمر ك  –ةوستف 

 مةر –ةورسع د 
 قراس  -ء قر 

6761 
5101 

00761 
06561 
4761 
8561 
5931 
4641 
7941 
8761 
5761 
4907 
8351 
8341 
8571 
8731 

01971 
00775 
7891 
5781 

05068 
3608 

50068 
59568 
8568 

04868 
5574 
8355 

04595 
05768 
01368 
88516 
04976 
05105 
04886 
05704 
09746 
50095 
04515 
01414 

 الكو ت -الشو خ  خور الزة ر
 الكو ت –الشع ةة 

 السعود ة -الجة ؿ 
 ُعم ف -ر ةوس 

 اسم رات - فخور قك 
 اسم رات –جةؿ عمس 
 كور   -س ؤوؿ 
 ال  ة ف - وك ء م  
 الة ف –شا ه ي 

 ت  واف –ءواؾ كواؾ 
 سا  قورا –سا  قورا 
 استرال   –سداس 
 ة كست ف –مدراس 

071 
045 
451 

0574 
0407 
0561 
9561 
9761 
8761 
7761 

65461 
6761 
5101 

317 
565 
757 

58333 
55489 
5569 

06669 
07569 
05765 
04375 

005676 
05069 
3609 
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الطرؽ  مع   ر تق  ـ كف اة/ المةحث الث اس 

 أمر ك  –واشاطف 
 أمر ك  – وقرااس سكس ف 
 س رال وف – وف ت قري

 ةر ط ا  – ؿا وك س 
 ال مف –عدف 

 دار السالـ–دار السالـ 
 مةر – اسسكادر ة
 اسة ا   –جةؿ ط رؽ 
 قراس  –مرس م   
 الهاد –م ا ال 
 إ ط ل   –ق ا س   
 إ ط ل   –ل فرةوؿ 
 ةر ط ا   –تشرشؿ 

 ترك   –اسطاةوؿ 
 كادا –كوةؾ 
 أمر ك  –ةوستف 

 مةر –ةورسع د 
 قراس  - ء قر

00761 
06561 
4761 
8561 
5931 
4641 
7941 
7891 
5761 
4907 
8351 
8341 
8571 
8731 

01971 
00775 
78791 
5781 

50069 
31004 
8806 

05598 
5456 

857476 
04686 
06554 
01668 
9016 

05419 
05446 
05306 
06068 
51306 
50817 

045909 
01715 

 أـ رةر
 ()الشم لس والجاوةس

 الكو ت -الشو خ 
 الكو ت –الشع ةة 

 السعود ة -الجة ؿ 
 ُعم ف -ر ةوس 
 اسم رات -خورقك ف 
 اسم رات –جةؿ عمس 
 كور   -س ؤوؿ 
 ال  ة ف - وك ء م  
 الة ف –شا ه ي 

 ت  واف –ءواؾ كواؾ 
 سا  قورا –سا  قورا 
 استرال   –سداس 
 ة كست ف –مدراس 

 أمر ك  –واشاطف 
 أمر ك  – وقرااس سكس ف 

059 
034 
419 

0563 
0416 
0549 
9549 
9749 
8749 
7749 
9549 
6749 
0999 

00749 
06549 

59405 
54805 
75705 

589407 
5614 

530300 
0705900 
0815500 
0651300 
0435000 
0705900 
0549900 
371500 

5075900 
3119300 
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الطرؽ  مع   ر تق  ـ كف اة/ المةحث الث اس 

 س رال وف – وف ت قري
 ةر ط ا  –ا وك سؿ 
 ال مف –عدف 

 دار السالـ–دار السالـ 
 مةر – اسسكادر ة
 اسة ا   –جةؿ ط رؽ 
 قراس  –مرس م   
 الهاد – م ا ال

 ا ط ل   –ق ا س   
 ا ط ل   –ل فرةوؿ 
 ةر ط ا   –تشرشؿ 

 ترك   -اسطاةوؿ 
 كادا –كوةؾ 
 أمر ك  –ةوستف 

 مةر –ةورسع د 
 قراس  -ء قر 

4749 
8549 
5909 
4659 
7959 
8749 
5749 
4916 
8319 
8359 
8559 
8709 

01959 
00764 
7879 
5769 

879500 
0557700 
5415001 
857509 

0468405 
0651300 
0164700 
918509 

0538803 
0545503 
0559507 
0604706 
5159600 
5078609 
0459009 
0168405 

 
 مف عمؿ الة حث ة العتم د عمىمةدر :ال

1-Master plan study for port sector in the Republic of Iraq Japan International 

Cooperation Agency .2013, p. p 14-25. 

2-Owm'sWavtical Almanac. Hug's Scotch whisky, 1978, p. p 33-825. 

3-Report by Unctad secretariat, Assessment of a sea port land in Terface :an analytical  

framework -17 December 2008, p. p 11-12.  
، 3112، نيويػػػػورؾ األمػػػػـ المتحػػػػدة، المجنػػػػة االقتصػػػػادية االجتماعيػػػػة لغربػػػػي آسػػػػيا، اسػػػػتعراض النقػػػػؿ البحػػػػري، -2

 . 310-312ص
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 السفف  كف اةمع   ر تق  ـ / الث لثالمةحث 

تعد السفف مف أىـ عناصر أنظمة النقػؿ البحػري ألىميتيػا فػي نقػؿ البضػائع والسػمع مػف والػى 

عمرىا ونوعية مياه القنوات المبلحية فضػبًل الموانئ األخرى، حيث تختمؼ كفاءتيا باختبلؼ نوعيا، 

عػػف تجييزاتيػػا مػػف الروافػػع  المسػػتعممة  فػػي المناولػػة )التفريػػغ والشػػحف( مػػا يػػؤثر سػػمبًا أو إيجابػػًا فػػي 

 ي:ػأتكفاءتيا والتي ستوضح تفصيميًا وكما ي

 أواًل: أحج ـ السفف

وانئ والتػػي تعػػد مػػف تعػػد أحجػػاـ السػػفف مػػف أىػػـ الوظػػائؼ األساسػػية التػػي تقػػاـ مػػف أجميػػا المػػ

أعمػػػدة النشػػػاط التجػػػاري ألي مينػػػاء، بػػػالنظر لمػػػا يحققػػػو مػػػف مزايػػػا فػػػي حجػػػـ البضػػػائع المنقولػػػة إلػػػى 

المػوانئ مػػف خػػبلؿ عبلقػػة االرتبػػاط الموجبػػة فيمػػا بػيف أحجػػاـ السػػفف والبضػػائع المناولػػة والػػذي يػػرتبط 

ف التػػػي تقصػػػد المػػػوانئ بزيػػػادة عػػػدد األرصػػػفة وتخصصػػػيا لمناولػػػة البضػػػائع، حيػػػث ازداد حجػػػـ السػػػف

ألػؼ/طف فػي حػيف بمغػت (  199999 ) العمانية لزيادة مػا تحممػو مػف البضػائع والسػمع والتػي بمغػت

ألػػؼ/طف( وىػػذا يعتمػػد عمػػى غػػاطس المينػػاء والػػذي  2,291,111أحجػػاـ السػػفف فػػي مينػػاء زايػػد بػػػ)

متػر (  211-391 )متر مما يسمح في استقباؿ السفف الكبيرة التي تتػراوح أطواليػا(12,21 ) يصؿ

مميػػػوف/طف، إذ تػػػـ حسػػػاب أحجػػػاـ (  12219 )وبمغػػػت أحجػػػاـ السػػػفف فػػػي المػػػوانئ المصػػػرية بنحػػػو

طف/متػػػػػر وبمغػػػػػت أحجػػػػػاـ السػػػػػفف الواصػػػػػمة إلػػػػػى مينػػػػػاء السػػػػػويس (  9111 ) السػػػػػفف عمػػػػػى أسػػػػػاس

مميوف/طف ( 92299229)مميوف/طف أما الموانئ السعودية بمغت أحجاـ السفف بنحو  (992201)

مميػوف/طف )االسػكوا، (  21292392 )أما دولة الكويت فقد بمغت أحجػاـ السػفف التػي تػؤـو موانئيػا

( ويرجػػع السػػبب فػػي توسػػع أحجػػاـ السػػفف لمطاقػػة االسػػتيعابية ألرصػػفة المػػوانئ وتزايػػد 311، 3112

 الطمب بنسبة كبيرة ذات الحموالت الكبيرة )البانامكس(. 
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 السفف  كف اةمع   ر تق  ـ / الث لثالمةحث 

ياريػة لمعيػار أحجػاـ السػفف التػي تػؤـو المػوانئ التجاريػة العراقيػة التػي إذا ما طبقنا الدرجة المع

تختمػػؼ مػػف مينػػاء آلخػػر تبعػػًا لمطاقػػة االسػػتيعابية لؤلرصػػفة والغػػاطس المتػػاح لواجياتيػػا ممػػا تقتصػػر 

عمػػػى السػػػػفف ذات األحجػػػػاـ الصػػػغيرة و المتوسػػػػطة وىػػػػذا مػػػا يػػػػؤثر عمػػػػى عمميػػػات التبػػػػادؿ التجػػػػاري 

(حيث نبلحظ مف خبلؿ معيار أحجاـ السػفف اف 92ر وكما ىو في الجدوؿ )المختمفة مف ميناء آلخ

                          مينػػػػػػػػاء أـ قصػػػػػػػػر الشػػػػػػػػمالي احتػػػػػػػػؿ المرتبػػػػػػػػة األولػػػػػػػػى مػػػػػػػػف حيػػػػػػػػث أحجػػػػػػػػاـ السػػػػػػػػفف والتػػػػػػػػي بمغػػػػػػػػت

% ويرجع السبب في ذلؾ إلى غاطس الميناء ممػا (21,9 ))الوزف/طف( بنسبة بمغت(0193292 )

 . (*1)السفف ذات األحجاـ الكبيرةيستطيع اف يستقبؿ 
 (93جدوؿ )

 5103لع ـ  أحج ـ السفف الق دمة إلى المواائ التج ر ة العرار ة
 أحج ـ السفف )الوزف/طف( اسـ الم ا ا

 6175453 أـ رةر الجاوةس
 4575668 خور الزة ر

 3985806 أـ رةر الشم لس
 531385 أةس قموس

 91890 المعقؿ
 05769403 المجموع

جميورية العراؽ، وزارة النقؿ، الشركة العامة لموانئ العراؽ، قسـ التخطيط، شعبة اإلحصػاء المػوانئ،  -1المصدر : 
 ، ص ببل.3112)بيانات رسمية غير منشورة(، 

جميوريػػة العػػراؽ، وزارة النقػػؿ، الشػػركة العامػػة لمنقػػؿ المػػائي، فػػرع البصػػرة، قسػػـ التخطػػيط، الحاسػػبة االلكترونيػػة  -3
 ، ص ببل.3112)بيانات رسمية غير منشورة(، 

 

المينػاء  القادمػة الػىمػف حيػث أحجػاـ السػفف  في حػيف احتػؿ مينػاء أبػي فمػوس المرتبػة األخيػرة
بػػػيف  وذلػػػؾ يرجػػػع إلػػػى تػػػدني األعمػػػاؽ ممػػػا تقصػػػر عمػػػى السػػػفف ذات األحجػػػاـ الصػػػغيرة وتتػػػراوح مػػػا

الغػوارؽ البحريػة التػي تحػوؿ  % فضبًل عف وجػودة(9,1 ) طف وشكؿ نسبة بمغت(  1111-1111
 دونما دخوؿ السفف ذات األحجاـ الكبيرة مف الدخوؿ مما يعكس عمى أداء الميناء وكفاءتو.

                                      
بمادة المحممة طف  99302والبالغ حجميا  GOOD SASONSتـ استقباؿ السفينة  13/1/3112بتاريخ ( *)

 الحنطة وتعتبر اكبر سفينة مف حيث الحجـ وصمت إلى الميناء وذلؾ يرجع إلى تحسف األعماؽ.
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 السفف  كف اةمع   ر تق  ـ / الث لثالمةحث 

ذا تػػػـ تصػػػنيؼ المػػػوانئ التجاريػػػة العراقيػػػة عمػػػى أسػػػاس معيػػػار أحجػػػاـ السػػػفف القادمػػػة إلػػػى   وا 

األولى واف ميناء خور الزبير الموانئ التجارية العراقية نجد اف ميناء أـ قصر الجنوبي احتؿ المرتبة 

احتػػػؿ المرتبػػػة الثانيػػػة فػػػي حػػػيف احتػػػؿ مينػػػاء أـ قصػػػر الشػػػمالي المرتبػػػة الثالثػػػة ويرجػػػع إلػػػى ارتفػػػاع 

الترسػػػبات )الطمػػػى( وانخفػػػاض الغػػػاطس عنػػػد واجيػػػات األرصػػػفة ممػػػا يسػػػتقبؿ السػػػفف ذات األحجػػػاـ 

ة الرابعة في حيف احتؿ ميناء أبي المتوسطة حفاظًا عمى سبلمتيا، أما ميناء المعقؿ فقد احتؿ المرتب

 (.92فموس المرتبة األخيرة جدوؿ )
 (94جدوؿ )

 5103المرتةة المع  ر ة لكف اة أحج ـ السفف الق دمة إلى مواائ العراؽ التج ر ة العرار ة لع ـ 
 أحج ـ السفف )الوزف/طف( اسـ الم ا ا

 المرتةة األولى أـ رةر الجاوةس
 الث ا ةالمرتةة  خور الزة ر

 المرتةة الث لثة أـ رةر الشم لس
 المرتةة الراةعة المعقؿ

 المرتةة الخ مسة أةس قموس
 (.93مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى ة  ا ت جدوؿ )المةدر: 

 

 ث ا ً : أاواع السفف

تختمؼ السػفف مػف حيػث أنواعيػا وذلػؾ حسػب نػوع البضػاعة المنقولػة كػوف البضػاعة المنقولػة 

نػوع السػفف  المسػتعممة  فػي نقميػا ولػذلؾ نجػد اف تنػوع البضػائع فػرض عػامبًل جديػدًا  ىي التػي تحػدد

وميمًا ىو ضػرورة تنػوع السػفف لكػي تبلئػـ فػي عمميػا نػوع البضػاعة فػبل يمكػف اسػتعماؿ سػفف معينػة 

فػػي نقػػؿ بضػػائع سػػريعة التمػػؼ فالضػػرورة تقتضػػي اسػػتعماؿ سػػفف معػػدة ليػػذا الغػػرض كمػػا ىػػو الحػػاؿ 

ئ التخصصية. فقد نجد اف الموانئ التجارية العراقية تسػتقبؿ أنواعػًا مختمفػة مػف السػفف بالنسبة لمموان

وىذا االختبلؼ ناشئ مف اختبلؼ البضائع المستورة والمصدرة إلػى بمػدنا، فينػاؾ اخػتبلؼ فػي حجػـ 

السفف وأنواعيا ىذا مما اقتضى ضرورة معرفة أسباب ىذا التنوع، ولغرض الوصػوؿ إلػى حقيقػة ىػذا 

 (.99يار نجده واضح المعالـ في موانئنا التجارية كما في جدوؿ )المع
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 السفف  كف اةمع   ر تق  ـ / الث لثالمةحث 

 (95جدوؿ )
 5103أاواع السفف الق دمة إلى مواائا  التج ر ة لع ـ 

 اسـ الم ا ا

 أاواع السفف

 المجموع
 (*0)سفف الةب ح و  ت

حموالت 
 متاوعة

سفف 
 (**5)الدحرجة

) 
RO.RO 

 854 057 353 01 364 أـ رةر الشم لس
 794 1 515 595 1 المعقؿ

 516 1 457 79 1 خور الزة ر
 098 1 05 46 04 أةس قموس

 048 1 85 35 58 أـ رةر الجاوةس
 5471 057 0149 735 535 المجموع

 مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى الدراسة الم داا ة.المةدر: 
 

مػف حيػث تنػوع مف خبلؿ الجدوؿ أعبله نجد اف ميناء أـ قصر الشمالي احتؿ المرتبة األولػى 

% ويرجػع السػبب فػي ذلػؾ إلػى (22,2 )سفينة بنسػبة بمغػت(  132 )السفف القادمة إليو والتي بمغت

تنوع األرصفة المختصة الستقباؿ مختمؼ أنواع البضػائع المسػتوردة إلػى بمػدنا فػي حػيف احتػؿ مينػاء  

إلػى عػدد األرصػفة % وذلؾ يرجػع (1 )سفينة بنسبة (191 )أبي  فموس المرتبة األخيرة والذي بمغت

ذا مػػػا تػػػـ تصػػػنيؼ مػػػوانئ العػػػراؽ التجاريػػػة نجػػػد أف مينػػػاء أـ  ( 2 )التػػػي يمتمكيػػػا والبالغػػػة أرصػػػفة، وا 

ر الزبيػر قصر الشمالي احتؿ المرتبة األولى في حيف احتؿ ميناء المعقؿ المرتبة الثانية و مينػاء خػو 

الرابعػػة امػػا مينػػاء  أبػػي  فمػػوس فقػػد  امػػا مينػػاء أـ قصػػر الجنػػوبي احتػػؿ المرتبػػةاحتػػؿ المرتبػػة الثالثػػة. 

 ( 90احتؿ المرتبة الخامسة لضعؼ الطاقة االستيعابية لؤلرصفة التي يمتمكيا جدوؿ )
                                      

 في صناعة االسمنت(. أوليةسفف االسمنت، السكر، الحنطة، الرز،الكمنكر)مواد نصؼ مصنعة تستخدـ كمادة ك( *)

 سفف السيارات والبضائع المحممة بواسطة عربات متحركة.ك( **)
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 السفف  كف اةمع   ر تق  ـ / الث لثالمةحث 

 (96جدوؿ )
 5103تةا ؼ المواائ التج ر ة العرار ة تةعً  ألاواع السفف الق دمة والم  درة لع ـ 

 المرتةة اسـ الم ا ا
 المرتةة األولى أـ رةر الشم لس

 المرتةة الث ا ة المعقؿ
 المرتةة الث لثة خور الزة ر

 المرتةة الراةعة أـ رةر الجاوةس
 المرتةة الخ مسة أةس قموس

 (.95مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى ة  ا ت جدوؿ ) المةدر:
 

 ث لثً : عمر السفف

نػػػوع تختمػػػؼ السػػػفف القادمػػػة إلػػػى مػػػوانئ العػػػراؽ التجاريػػػة مػػػف حيػػػث عمرىػػػا ممػػػا يػػػؤثر عمػػػى 

يحػدد المينػاء الػذي  البضائع المنقولػة وحجميػا كػوف عمػر السػفينة المسػتعممة فػي نقػؿ البضػائع الػذي

تػػتـ فيػػو عمميػػات المناولػػة )الشػػحف والتفريػػغ(، فمعظػػـ النػػاقميف يسػػتخدموف السػػفف التػػي تزيػػد عمرىػػا 

مينػائي أبػي لرخصيا إذ ال تخضع إلى التأميف ممػا يػتـ توجييػا نحػو (*1)،  سنة( 31)اإلنتاجي عف 

( حيػث نبلحػظ مػف خػبلؿ ذلػؾ اخػتبلؼ 99فموس لتفريغ حمولتيػا وشػحنيا وكمػا يبػدو مػف الجػدوؿ )

واضح في السفف القادمة إلى موانئنا التجاريػة مػف حيػث العمػر اإلنتػاجي وىػذا االخػتبلؼ ناشػئ عػف 

بضػػائع اخػتبلؼ فػػي أجيػاؿ المػػوانئ والػذي يضػػيؼ ضػمف الجيػػؿ األوؿ مػف حيػػث التػداوؿ التقميػػدي لم

 .(**3)واالعتماد عمى الروافع المستأجرة مف القطاع الخاص
 

                                      
السبلمة والشيادات الغير رسمية مما تكوف أكثر عرضة إلى الحوادث لتأكؿ بدنيا إلى تفتقر ىذه السفف األخيرة ( *)

طف، كما  3111ثر عمى نوع البضائع المنقولة وحجميا والتي ال تتجاوز حموالتيا الطنية عفأوقدـ محركاتيا مما 
الي لتجاوز حصؿ إلى تعرض إحدى السفف المحممة بمادة االسمنت إلى رفض دخوليا إلى ميناء أـ قصر الشم

كوف ىيكميا  12/2/3111سنة إلى الغرؽ بعد انتشاؿ معظـ حمولتيا بتاريخ  21عمرىا االفتراضي أكثر مف 
 كونيا غير مجيزة بروافع. عفوعنابرىا بسيطًا فضبًل 

 .31/11/3112مقابمة شخصية مع السيد مدير التفريغ والشحف لمينائي المعقؿ و أبي  فموس بتاريخ (**)
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 السفف  كف اةمع   ر تق  ـ / الث لثالمةحث 

 (97جدوؿ )
 5103السفف الق دمة إلى المواائ التج ر ة العرار ة وعمرء  لع ـ 

 عمر السفف الق دمة اسـ الم ا ا
 09 أـ رةر الشم لس
 50 أـ رةر الجاوةس

 55 خور الزة ر
 43-31 المعقؿ

 43-31 أةس قموس
 مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى الدراسة الم داا ة. المةدر: 

 راةعً : تجه زات السفف

تشيد موانئ العراؽ التجارية حركة سفف تختمؼ تجييزاتيا مف حيث الرافعات  المستعممة  في 

عمميػػة التفريػػغ والشػػحف حيػػث تسػػيـ فػػي الزيػػادة سػػرعة عمميػػة تفريػػغ البضػػائع وشػػحنيا فػػيعكس بػػذلؾ 

عمػػى إنتاجيػػة العمػػؿ بػػداخؿ المينػػاء، حيػػث تجيػػز السػػفف برافعػػات تختمػػؼ اسػػتعماليا بػػاختبلؼ نػػوع 

فضػػبًل ، ئع المنقولػػة فمنيػػا مجيػػزة برافعػػات لتفريػػغ الحمػػوالت السػػحب كالحنطػػة والشػػعير والػػذرة البضػػا

( وأخرى مجيزة برافعات تستعمؿ في تفريػغ الحاويػات وبقػدرات 1عف االسمنت غير المكيس صورة )

مختمفة باختبلؼ وزف الحاويات المنقولة وكمػا ىنػاؾ سػفف مجيػزة برافعػات مخصصػة لتفريػغ وشػحف 

فضػػبًل عػػف السػػفف المجيػػزة ببوابػػات جانبيػػة وأخػػرى ، ائع مػػف النػػوع المكػػيس كػػالرز واالسػػمنت البضػػ

( 31) تستوعب حمولة مقدارىا، خمفية تستعمؿ في نقؿ البضائع المشحونة بواسطة عربات متحركة 

التػػػي تفػػػتح خػػػبلؿ تراكػػػي السػػػفينة عمػػػى الرصػػػيؼ الػػػرورو ، طػػػف يػػػتـ تفريغيػػػا مػػػف خػػػبلؿ البوابػػػات 

(ROROأو ) ( اف 9يتـ مف خبلليا عمميات المناقمة لمبضائع صػورة ). ى برصيؼ الدحرجة المسم

ىػػذه السػػفينة يفضػػؿ اسػػتعماليا لسػػرعة انجػػاز عمميػػات التفريػػغ والمناقمػػة لكثػػرة العطػػبلت فػػي الرافعػػات 

فضبًل عف افتقار وجودىػا فػي المػوانئ كمينػاء  أبػي فمػوس والمعقػؿ، وكمػا يفضػؿ ، المرفأية ولقدميا 

اقؿ أو الوكيؿ البحػري فػي اسػتعماؿ الرافعػات المجيػزة بيػا السػفينة لتقميػؿ تكػاليؼ العوائػد واألجػور الن

 المستوفية في عمميات التفريغ والمناقمة لمبضائع أو تأجير السيارات االختصاصية كتودانو ذات 
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 السفف  كف اةمع   ر تق  ـ / الث لثالمةحث 

 سفف مجهزة ةراقع ت لتفر غ الحموالت الماقولة (8ةورة )(010جدوؿ )

 
 3/5/5103 التقطت ةت ر خ

 
 ت الفتح ت )الةواة ت( الج اة ةواالسفف ذ (9ةورة )

 
 3/5/5103التقطت ةت ر خ 
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 السفف  كف اةمع   ر تق  ـ / الث لثالمةحث 

 
طنًا فضبًل عف ارتفاع تكاليؼ تأجيرىا (  91-21) طاقة الرفع المنخفضة التي تتراوح ما بيف

 (.91فظير ذلؾ عمى دور موانئ العراؽ التجارية وكفاءتو عمى السفف القادمة وتجييزاتيا جدوؿ )

 (98جدوؿ )
 5103تةا ؼ السفف حسب معداته   لع ـ  

 اسـ الم ا ا
 المعدات السفف

 الش قط ت ROROأةواب متحركة   راقع ت السفف

 - 511 595 المعقؿ

 - 5 511 خور الزة ر

 - 57 395 أـ رةر الشم لس

 - 6 091 أةس قموس

 5 3 85 أـ رةر الجاوةس

 المةدر: الدراسة الم داا ة.

خػبلؿ تحميػػؿ معيػار الكفػػاءة وتطبيقاتيػػا عمػى موانئنػػا التجاريػة نبلحػػظ اف مينػػاء أـ يتضػح مػػف 

( حيػػث نجػػد اف النسػػبة العميػػا مػػف 99قصػػر الشػػمالي أخػػذ المرتبػػة األولػػى فػػي معيػػار كفػػاءة جػػدوؿ )

تحميؿ معيار الكفاءة كانت مطبقة بدرجة معايير أكبر مف غيرىا في الموانئ األخرى في حيف احتؿ 

ي  فمػػػوس المرتبػػػة األخيػػػرة ضػػػمف معيػػػار الكفػػػاءة لضػػػعؼ الطاقػػػات االسػػػتيعابية لؤلرصػػػفة مينػػػاء  أبػػػ

ونقص في اآلليات والرافعات  المستعممة  فػي عمميتػي الشػحف والتفريػغ فضػبًل عػف مػا يقدمػو المينػاء 

مف عوائد التفريغ والشحف والخزف وكذلؾ النقػؿ ومقػدار مػا يقدمػو لممتعػامميف مػف خػدمات يصػؿ إلػى 

 الصفر مقارنًة مع الموانئ األخرى وىو أمر غير وارد في النقؿ البحري.  نسبة 



 

 

 
 

 مســــتقبل النقل البـــــحري العراقــــــي 
 يف التنمية االقتصادية واثره

The Future of the Iraqi Maritime Transport and its Role 

in the Economic Development 

 
 مصتكبل اليكل البحرٖ العراقٕ املبحح األّل/                   

   The Future of the Iraqi Maritime Transport 
 
 يف التينٔ٘ االقتصادٓ٘اثر اليكل البحرٖ املبحح الجاىٕ/         

The Role of the Maritime Transport 

in the Economic Development 
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 /وارع ومستقةؿ الاقؿ الةحري العرارسالمةحث األوؿ 
 

وىذا ، ( سنوات مقبمة 11-9ييدؼ ىذا الفصؿ إلى دراسة تطور النقؿ البحري العراقي لمدة )
القطػػاع ومػػف ثػػـ بيػػاف دور قطػػاع  التطػػور ال يمكػػف دراسػػتو إال عػػف طريػػؽ معرفػػة الواقػػع الحػػالي ليػػذا

سػػػيـ ىػػػذا الفصػػػؿ إلػػػى ولتحقيػػػؽ ىػػػذا اليػػػدؼ تػػػـ تق .  النقػػػؿ البحػػػري فػػػي التنميػػػة االقتصػػػادية لمعػػػراؽ
 مبحثيف رئيسيف وكما يأتي : 

 املبحح األّل
 مصتكبل اليكل البحرٖ العراقٕ

 
بنػػاًء عمػػى  إف التوصػػؿ إلػػى مسػػتقبؿ قطػػاع النقػػؿ البحػػري العراقػػي مػػا البػػد اف تتطمػػب توقعاتػػو

الواقع الذي أمتد خبللو حتى أصبح عمى ما ىو عميو اآلف، لػذلؾ لغػرض توقػع مسػتقبؿ قطػاع النقػؿ 
( سػػنوات البػػد مػػف دراسػػة ىػػذا الواقػػع الػػذي سػػوؼ يػػتـ مػػف 11-9البحػػري العراقػػي لمػػدة تتػػراوح بػػيف )

 خبلؿ دراسة التطور الحقيقي لممتغيرات الرئيسة المكوف لو والمؤثرة فيو وىي:
سكاف، الموانئ، حجـ األسطوؿ التجاري، إجمالي البضػاعة وحركػة السػفف القادمػة والمغػادرة ال

 وكما يمي: ( ،3112-1991) لممدة مف

 أواًل: السك ف

مراحػػػؿ تطوريػػػة خػػػبلؿ المػػػدة  بعػػػدة ف أعػػػداد سػػػكاف العػػػراؽ مػػػرأ( 111)الجػػػدوؿ يبلحػػػظ مػػػف 

نسػمة أصػبح  (0992320) حػوالي(  1991 )حيث بمػغ عػدد سػكاف العػراؽ عػاـ( 1991-3112)

-1902 )% وخػػػبلؿ المػػػدة(2,9 )نسػػػمة وبنسػػػبة نمػػػو بمغػػػت( 9923119 )حػػػوالي(1902 ) عػػػاـ

محققػػػة نسػػػبة نمػػػو ( 1901)نسػػػمة عػػػاـ ( 1129111 )ازدادت أعػػػداد السػػػكاف لتصػػػؿ إلػػػى( 1901

 .% مف مجموع السكاف(2,1)بمغت
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 ومستقةؿ الاقؿ الةحري العرارسوارع المةحث األوؿ/ 
 



 ( 100جدّل )
 2013-1958املتغريات األشاشٔ٘ املؤثرٗ علٙ تطْر اليكل البحرٖ العراقٕ خالل املدٗ 

حركخ انطفٍ)انمبديخ  أعذاد انطفٍ أعذاد األرصفخ أعذاد انًىاَئ أعذاد انطكبٌ انطُخ

 وانًغبدرح(

 أحجبو انجضبئع)طٍ(

 انُطجخ انعذد انُطجخ انعذد انُطجخ انعذد انُطجخ انعذد انُطجخ انعذد انُطجخ انعذد

0889 6881216 1,0 0 2,0 08 1,0 2 0,1 825 6,0 066211 6,1 

0861 1112091 1,1 2 5,1 28 8,0 5 1,8 800 6,0 0119111 1,1 

0869 9151111 1,9 2 5,1 28 8,0 5 1,8 811 5,1 005111 8,2 

0811 01501111 8,1 1 6,8 29 8,1 6 8,2 592 1,2 0901111 1,5 

0819 02518111 8,8 5 9,1 51 9,2 01 9,1 0188 1,1 8188111 9,00 

0891
(0*)

 05896111 1,1 5 9,1 51 9,2 08 01,1 - - - - 

0899 06992111 9,1 8 01,8 82 01,1 20 09,1 - - - - 

0881
(2**)

 09519111 9,9 8 01,8 82 01,1 20 09,1 2 1,1 12111 - 

0889 22118111 01,1 8 01,8 82 01,1 20 09,1 0186 8,1 511611 1,8 

2111 26151111 02,8 8 01,8 82 01,1 5 1,8 0919 02,8 2269996 1,8 

2119 10988111 08,2 8 01,8 81 01,8 2 0,1 5280 29,1 00985160 8,28 

2101 15011991 06,1 8 01,8 81 01,8 8 5,1 2811 01,0 08168501 8,15 

 مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى مةدر :ال
 . 15، ص2110جًهىرٌخ انعراق، وزارح انزخطٍظ، انجهبز انًركسي نإلحصبء، انًجًىعخ اإلحصبئٍخ انطُىٌخ،  -0

 .6(،ص0891، 0811، 0818، 0868، 0889انطُىٌخ، نهطُىاد )جًهىرٌخ انعراق، وزارح انزخطٍظ، انجهبز انًركسي نإلحصبء، انًجًىعخ اإلحصبئٍخ  -2

 .12، ص0869، 0861 -0881جًهىرٌخ انعراق، وزارح انزخطٍظ، انجهبز انًركسي نإلحصبء، كزبة انجٍت انطُىي نإلحصبءاد انعبيخ نهطكبٌ نهطُىاد -1

 .6، ص2101(، 0889، 0889نزمرٌر انطُىي نحركخ انطفٍ، نهطُىاد )انشركخ انعبيخ نًىاَئ انعراق، لطى انزخطٍظ، ا جًهىرٌخ انعراق، وزارح انُمم،-5

-0889طزىرح وانًصذرح( نهطُىادجًهىرٌخ انعراق، وزارح انُمم، انشركخ انعبيخ نهُمم انجحري، فرع انجصرح، انىكبالد انجحرٌخ، انزمرٌر انطُىي نهحًىالد اإلجًبنٍخ )انً-8

 .51-18، ص2101، 2101

                                      
 .1911اإليرانية( في أيموؿ  - )العراقية بسبب حرب الخميج األولىكافة رصفة الموانئ ألركة السفف وجميع أعماؿ الشحف والتفريغ توقفت ح( *)
 بسبب الحصار االقتصادي عمى البمد. كافة رصفة الموانئألتوقفت حركة السفف ( **)
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 /ومستقةؿ الاقؿ الةحري العرارسوارع المةحث األوؿ 
 

(  1992 ) نسػػمة عػػاـ(  11212111 )ثػػـ اسػػتمرت الزيػػادة فػػي أعػػداد السػػكاف لتصػػؿ إلػػى
نسبة الزيادة والنمو في أعداد السػكاف  ثـ أخذ،  ( 1901 )% عف عاـ(9,1)مشكمة نسبة نمو بمغت

% (9,9)نسػبة نمػو بمغػت ب (1991 ) نسػمة عػاـ (13219111 ) في العراؽ باالرتفاع لتصؿ إلػى
يضًا في أعداد السكاف حيث بمغت عاـ أزيادة (  1911-1912 ) ثـ شيدت المدة 1992عف عاـ 
% واسػػتمرار االرتفػػاع فػػي أعػػداد ( 9,1 ) نسػػمة بنسػػبة نمػػو بمغػػت(  12910111) حػػوالي  1912

 ( 10113111)       ف كاف عدد السكاف ال يتجػاوزأفبعد  ( 1992-1911)السكاف خبلؿ عاـ 
 )                    % ارتفعػػػػػػت لتصػػػػػػؿ إلػػػػػػى (1,1 )ونسػػػػػػبة نمػػػػػػو بمغػػػػػػت (1911)نسػػػػػػمة عػػػػػػاـ 
ثػػػـ  ( 1911)% عػػػف عػػػاـ (1,1)بنسػػػبة نمػػػو طفيفػػػة بمغػػػت  (1992)نسػػػمة عػػػاـ  ( 11291111
حػػػػوالي  (1991)زيػػػػادة فػػػػي أعػػػػداد السػػػػكاف حيػػػػث بمغػػػػت عػػػػاـ  ( 3112-1991 ) شػػػػيدت المػػػػدة

% واسػػػػتمر النمػػػػو فػػػػي أعػػػػداد السػػػػكاف لتصػػػػؿ (11,9 )نسػػػػمة بنسػػػػبة نمػػػػو بمغػػػػت ( 33299111)
% واسػػػتمر االرتفػػػاع فػػػي أعػػػداد السػػػكاف (13,9 )بنسػػػبة نمػػػو بمغػػػت (3112 )عػػػاـ( 30221111)

 (3111 )نسػػمة عػػاـ ( 21199111 )ف كػػاف عػػدد السػػكافأفبعػػد  ( 3112-3111 )خػػبلؿ المػػدة
مشكمة نسبة  (3112 )نسمة عاـ ( 22199112)% ارتفعت لتصؿ الى (19,3) ونسبة نمو بمغت
وتشير البيانات الديموغرافية العراقية إلى اسػتمرار  .(3111)% عف عاـ  (10,2 ) نمو كبيرة بمغت

النمػػػو السػػػكاني بمعػػػػدالت مرتفعػػػة بسػػػػبب ارتفػػػاع الخصػػػب وعػػػػودة الميجػػػريف إلػػػػى البمػػػد )السػػػػعدي، 
3119 ،21) 

 ث ا ً : أعداد المواائ

وىػذا ( 3112-1991 )خبلؿ المدة اً ( اف أعداد الموانئ شيدت تطور 111يبلحظ مف جدوؿ)
 إففػي جوانػب التنميػة االقتصػادية لمبمػد، فبعػد  السػيما، بالنقؿ البحري الحيوي  يعكس مدى االىتماـ

عػػػػاـ  مينػػػػاءيفارتفعػػػػت لتصػػػػؿ إلػػػػى  ( 1991 )عػػػػاـ اً واحػػػػد تتجػػػػاوز مينػػػػاءً  كانػػػػت أعػػػػداد المػػػػوانئ ال
% عمى التوالي مف مجموع الموانئ ثـ ارتفعت  (2,2-%2,2 )محققة نسبة بمغت (1901و1902)

             % عػػػػػف عػػػػػاـ (0,9 )مشػػػػػكمة نسػػػػػبة نمػػػػػو بمغػػػػػت ( 1992 ) ثبلثػػػػػة مػػػػػوانئ فػػػػػي عػػػػػاـ إلػػػػػىلتصػػػػػؿ 
حيػث  ( 1912-1991 )واستمر االرتفاع لنسبي الطفيؼ في أعداد الموانئ خػبلؿ المػدة ( 1901)

% فػػي (1,9)تسػػاوي وىػػي أربعػػة مػػوانئ مشػػكمة نسػػبة نمػػو بمغػػتالسػػجمت زيػػادة فػػي أعػػداد المػػوانئ ب
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إلػػى خمسػػة مػػوانئ مشػػكمة  (3112-1911 )ازدادت أعػػداد المػػوانئ خػػبلؿ المػػدة ثػػـ المػػوانئأعػػداد 
، ويعػػػزا ذلػػػؾ إلػػػى الطمػػػب المتزايػػػد فػػػي أحجػػػاـ البضػػػائع (1912 )% عػػػف عػػػاـ(11,9 )نسػػػبة بمغػػػت

 والسمع المستوردة.

 ث لثً : أعداد األرةفة

فػػػي أعػػػداد لقػػػد انعكسػػػت التطػػػورات التػػػي شػػػيدىا النقػػػؿ البحػػػري العراقػػػي وموانئػػػو عمػػػى زيػػػادة 
فبعػػد  ( 3112-1991 ) ريػػة خػػبلؿ المػػدةيتطو  تفقػػد شػػيدت األخػػرى قفػػزا ،(111األرصػػفة جػػدوؿ)

 ( 39 ) ارتفعػػػت لتصػػػؿ إلػػػى ( 1991 ) عػػػاـ اً رصػػػيف ( 19 )اف كانػػػت أعػػػداد األرصػػػفة ال تتجػػػاوز
                  % مػف مجمػوع األرصػفة عػاـ (9,1)محققة نسبة نمو بمغػت  ( 1901-1902 ) في عامي اً رصيف

محققػػػة  ( 1992 )عػػػاـ اً رصػػػيف (31 )واسػػػتمر االرتفػػػاع التػػػدريجي لتصػػػؿ أعػػػدادىا إلػػػى ( 1991 )
 (1912-1991 ) رصػيفًا فػي عػػامي ( 21)% رصػيفًا ثػـ اسػتمر لتصػؿ  (9,9 ) نسػبة نمػو بمغػت

ثػػػػـ حػػػػدثت قفػػػػزات تطوريػػػػة ىائمػػػػة فػػػػي أعػػػػداد  ( 1992 ) % عػػػػف عػػػػاـ(1,3 ) محققػػػػة نسػػػػبة بمغػػػػت
( 93 ) مشكمة نسبة نمػو بمغػت اً رصيف ( 93)لتصؿ إلى  ( 3112-1911 ) رصفة خبلؿ الفترةاأل

لتصػػعيد طاقػػات  ( 3112 )رصػػيؼ آخػػر بعػػد تغيػػر النظػػاـ عػػاـ أنشػػئثػػـ  ( 1912 ) % عػػف عػػاـ
محققػة نسػبة (  3112 ) عػاـ اً رصػيف( 92 )الشحف والتفريغ لمبضائع والسمع االقتصػادية لتصػؿ إلػى

 .3112% عف عاـ ( 11,9)نمو بمغت

 راةعً : أعداد السفف

فػػي  اً كبيػر  اً ( حيػػث شػيد ىػذا األسػػطوؿ تطػور 111تجاريػػًا بحريػًا، جػدوؿ) أسػطوالً يمتمػؾ العػراؽ 
سػػػفف  أـأعػػػداد السػػػفف وأنواعيػػػا فيػػػو يحتػػػوي عمػػػى أنػػػواع مختمفػػػة مػػػف السػػػفف سػػػواء كانػػػت حاويػػػات 

-1911تتػراوح أحجاميػا بػيف)( وسػفف البضػائع وكػذلؾ التنػوع فػي أحجاميػا التػي ROROالدحرجة)
 3جاوز تف أعداد سفف في البمد كانت ال تأ( نبلحظ 111( طف فأكثر، فمف خبلؿ الجدوؿ)19911

ومشػكمة نسػبة نمػػو (  1901-1902) سػفينة عػاـ(  2 ) ارتفعػت لتصػؿ إلػى( 1991 ) سػفينة عػاـ
سػػػفف عػػػاـ  ( 0 ) % مػػػف مجمػػػوع السػػػفف ثػػػـ اسػػػتمرت أعػػػدادىا باالرتفػػػاع لتصػػػؿ إلػػػى( 2,9)بمغػػػت 

(  1991 ) سفف عاـ( 11 ) بمغت ـث 1901% عف عاـ ( 9,3)مشكمة نسبة نمو بمغت ( 1992)
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األسػػػطوؿ التجػػػاري العراقػػػي عػػػدد ثػػػـ شػػػيد ( 1901)% عػػػف عػػػاـ ( 1,9 ) محققػػػة نسػػػبة نمػػػو بمغػػػت
% مػا يػدؿ عمػى ( 12,1 ) محققة نسبة نمو بمغت(  1912 ) سفينة عاـ(  12) ليصؿ الى ازدياداً 
مساىمة األسطوؿ التجاري العراقي في األنشطة االقتصادية لضخامة مشاريع التنميػة فػي البمػد مدى 

لتنفيػػػذ المشػػػاريع  (*1)حيػػػث بػػػرزت الحاجػػػة السػػػتيراد اآلالت والمعػػػدات والمكػػػائف والتجييػػػزات البلزمػػػة
 تيميفاإلنتاجية الجديدة كمعمؿ الحديد والصػمب ومعمػؿ األسػمدة والبتروكيمياويػات ومعمػؿ غػاز االسػ

زيػػػػادة االسػػػػتيرادات مػػػػف السػػػػػمع  فضػػػػبل عػػػػف، ( 32، 1910واألنابيػػػػب الحمزونيػػػػة)وزارة التخطػػػػيط، 
( 11,2 ) ومحققة نسػبة نمػو بمغػت ةسفين31( ثـ بمغت 313، 3112االستيبلكية وتنوعيا)العاني، 
األسطوؿ النقؿ  أفإال  ىارغـ مف ارتفاع أعدادعمى ال(  1991-1911) %في السنوات الواقعة بيف

-أصػبح شػبو متوقػؼ بسػبب حػرب الخمػيج األولى)العراقيػةإذ البحري العراقي لـ يشكؿ أي مساىمة، 
اإليرانية( ثـ تعرض أسطوؿ النقؿ البحري العراقي إلى التوقػؼ التػاـ بسػبب حػرب الخمػيج الثانيػة ومػا 

أعػػػداد السػػػفف  سػػػنة لػػػذلؾ بػػػدأت 12تبعيػػػا مػػػف حصػػػار اقتصػػػادي عمػػػى بمػػػدنا والػػػذي اسػػػتمر حػػػوالي 
% مػػػف مجمػػػوع ( 2,9) والتػػػي بمغػػػت نسػػػبتيا،  3112سػػػفف فػػػي عػػػاـ (  2 ) باالنخفػػػاض لتقػػػؿ إلػػػى

فقد تـ بيعيا)كسكراب( النتياء عمرىا التشػغيمي وعػدـ صػبلحيتيا لمعمػؿ (  1991 ) السفف عف عاـ
لنقػػػؿ وكػػػذلؾ فػػػي أرصػػػفة ا (**3)لػػػدوؿ العربيػػػة والعالميػػػةابسػػػبب التوقػػػؼ الطويػػػؿ فػػػي أرصػػػفة مػػػوانئ 

فقد شيد النقؿ البحري العراقي تطورًا ممحوظًا في  ،ف ذلؾ لـ يستمر فترة طويمةإال أ ،البحري العراقي
بسبب تغير النظػاـ وزيػادة االسػتيرادات مػف البضػائع والسػمع المختمفػة  ،3112أعداد السفف بعد عاـ 

عادة البنية التحتية لم بمد فقد تـ لتعاقد عمى شراء سفف والمتنوعة لرفد األنشطة االقتصادية وتنميتيا وا 
(  9 ) أخرى حديثة لمممارسة نشاطو التجاري فقد بمغ عدد السفف التي يمتمكيا النقؿ البحري العراقي

                                      
 ،البصػػرة ،الغػػدير لمطباعػػة والنشػػر ،(1991-1919مينػػاء البصػػرة ) ،طالػػب جاسػػـ محمػػد ،لممزيػػد ينظػػر: الغريػػب( *)

( رسػػػػػالة 1990-1919مينػػػػػاء البصػػػػػرة )دراسػػػػػة تاريخيػػػػػة  ،طالػػػػػب جاسػػػػػـ محمػػػػػد ،والغريػػػػػب ،112ص ،3112
 .01ص ،1912 ،جامعة البصرة ،كمية اآلداب ،ماجستير

 ،الشػركة العامػة لمنقػؿ البحػري العراقػي ،وزارة النقػؿاألردف واليمف وموريتانيا وليبيػا وسػوريا وألمانيػا لممزيػد ينظػر: ( **)
 .10ص ،3112،التقرير السنوي ،وحدة البحوث والدراسات ،شعبة التخطيط
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والبػالغ عػػددىا  3111ـ ا% عػف عػ( 2,2) سػفف مختمفػة األنػواع واألحجػاـ ومحققػة نسػبة نمػو بمغػت
 %. ( 1,9 ) نة تجارية والبالغ نسبتياسفي (3)

 حركة السفف خ مسً :

شػػػػػػػيد النقػػػػػػػؿ البحػػػػػػػري العراقػػػػػػػي حركػػػػػػػة سػػػػػػػفف تجاريػػػػػػػة مختمفػػػػػػػة األنػػػػػػػواع واألحجاـ)القادمػػػػػػػة 
         ( بمػػػغ أعػػػداد السػػػفف الواصػػػمة والمغػػػادرة بنحػػػو111، جػػػدوؿ)3112-1991والمغػػػادرة(خبلؿ المػػػدة 

البالغػػػة نسػػػبتيا ( 1902) سػػػفينة عػػػاـ( 911) ثػػػـ تنػػػاقص أعػػػدادىا إلػػػى 1991سػػػفينة عػػػاـ ( 932)
دعـ الػػروابط الوحدويػػة لػػإعػػبلف الوحػػدة مػػع سػػوريا و  نتيجػػة% بسػػبب تغيػػر النظػػاـ السياسػػي (  0,1)

( ثػـ عػاودت إلػى 121، 1991حيث بدأت حركة السفف تتجػو نحػو مػوانئ البحػر المتوسػط)الكاتب، 
( 2,1) مشػكمة نسػبة نمػو بمغػت(  1901 ) سػفينة فػي عػاـ( 999 ) االنخفاض لتصؿ أعدادىا إلى

حزيػراف عػاـ 9ذلؾ إلى إغبلؽ قناة السويس بعػد العػدواف عمػى مصػر فػي  ويعزا 1902% عف عاـ 
سػػػفينة عػػػاـ (  213 ) اسػػػتمرت حركتيػػػا باالنخفػػػاض لتصػػػؿ إلػػػى ـوغمػػػؽ القنػػػاة مبلحيػػػًا، ثػػػ 1909
لػػػى السياسػػػة التقشػػػفية التػػػي إ% ويرجػػػع ىػػػذه االنخفػػػاض (  2,3) مشػػػكمة نسػػػبة نمػػػو بمغػػػت 1992

( ثػػػـ حػػػدثت قفػػػزة 233، 1911ي حينيػػػا خػػػبلؿ تأميميػػػا لمػػػنفط العراقي)النقشػػػبندي، اتبعتيػػػا الدولػػػة فػػػ
(  1199) حوالي 1991تطورية ىائمة في أعداد السفف الواصمة والمغادرة عمى حد سواء لتبمغ عاـ 

، ثػػػـ توقفػػػت حركتيػػػا بصػػػورة تامػػػة فػػػي 1992اـ عػػػ% (  9,1 ) سػػػفينة ومشػػػكمة نسػػػبة نمػػػو بمغػػػت
اإليرانية( ثـ تمت ىذه لحػرب -حرب الخميج األولى)العراقية الندالع 1992-1912 السنوات الممتدة

عػػػاودت السػػػفف  1991خػػػبلؿ عػػػاـ  أنػػػوحػػػرب الخمػػػيج الثانيػػػة والحصػػػار المفػػػروض عمػػػى البمػػػد، إال 
نشاطيا مف جديد نتيجة عقد اتفاقية مػذكرة التفػاىـ بػيف األمػـ المتحػدة والعػراؽ حتػى بمػغ عػدد السػفف 

، وكػذلؾ ازدادت 1991% عػف عػاـ ( 9,2 ) سفينة مشػكمة نسػبة نمػو بمغػت (1290 ) القادمة إلى
نتيجػػة لتغيػػر نظػػاـ الحكػػـ فػػي البمػػد ومػػا رافقػػو مػػف  3112حركػػة السػػفف القادمػػة والمغػػادرة بعػػد عػػاـ 

ة لتصػؿ دالعالمي والعربي حيث ارتفعت أعدادىا بصورة مضطر  يّ االنفتاح االقتصادي عمى الصعيد
 لمدةا، ثـ استمرت باالرتفاع خبلؿ 1991% عف عاـ ( 13,9)مو بمغتسفينة مشكمة نسبة ن1191

% عػػػف عػػػاـ ( 31,2)سػػػفينة ومشػػػكمة نسػػػبة نمػػو بمغػػػت أعػػػدادىا ( 2391) لتبمػػغ( 3111-3112)
سػػفينة مشػػكمة نسػػبة نمػػو ( 3991)التػػي تبمػػغ أعػػدادىا  3112ولتبمػػغ أعمػػى ارتفػػاع ليػػا عػػاـ  3112
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تتصؼ بكبر غاطسيا وسعتيا النقمية التي تصؿ غاطسػيا %مف أعداد السفف القادمة التي ( 19,1)
قصػػر الشػػمالي والجنػػوبي  أـمتػػر بسػػبب عمميػػات الحفػػر المسػػتمرة فػػي نيػػر ( 11,9 ) إلػػى أكثػػر مػػف

وخور الزبير مما انعكس عمى أعداد السفف الواصمة إلى النقؿ البحري العراقي لسبلمة دخػوؿ السػفف 
 .، والرتفاع في حجـ حموالتياوبغاطس كبير

 س دسً : حجـ الةض ئع)إجم لس الحموالت(

لكثافة حركة السفف في النقؿ البحػري العراقػي رافقيػا ارتفػاع فػي أحجػاـ الحمػوالت سػواء كانػت 
( حيػث 111مف جػدوؿ) اً كما يبدو واضح 3112-1991لمستوردة والمصدرة، خبلؿ المدةالمبضائع 

عػػػادة  (طػػػف 1003111بنحػػػو) 1991تصػػػديرىا عػػػاـبمػػػغ إجمػػػالي الحمػػػوالت المسػػػتوردة والمصػػػدرة وا 
% مف إجمالي الحموالت ثـ 2,9نسبة نمو بمغت ب 1902(طف عاـ 1919111صؿ إلى)ارتفعت لت

   1901   طػػف عػػاـ( 1121111) إلػػىلتصػػؿ  1992-1901شػػيد انخفاضػػًا واضػػحًا خػػبلؿ المػػدة 
طػف ( 1112111)فقد انخفضت لتصؿ إلى  1992في عاـ .أما%( 3,9) نسبة انخفاض بمغتو ب

% ثـ عاودت الحموالت إلى االرتفاع التدريجي لتبمغ في عػاـ ( 2,1 ) ومشكمة نسبة انخفاض بمغت
السػػػنوات  أمػػػا، 1992% عػػػف عػػػاـ ( 11,1 ) (طػػػف ومشػػػكمة نسػػػبة نمػػػو بمغػػػت9299111)1991
 في أحجاـ الحموالت الواصمة إلى النقؿ البحري العراقػي عمػى اثػر اً تام اً شيدت توقف 1912-1992

األحػداث السياسػية واالقتصػادية التػػي شػيدىا البمػد، ثػػـ عػادت الحمػوالت إلػػى االرتفػاع التػدريجي بعػػد 
توقيػػػع مػػػذكرة التفاىـ)الغػػػذاء والػػػدواء مقابػػػؿ الػػػنفط( التػػػي حػػػدثت بػػػيف األمػػػـ المتحػػػدة والعػػػراؽ لتصػػػؿ 

ت بمغػ طفيػؼ ومشػكمة نسػبة نمػو 3111طػف عػاـ (  2190111 ) إجمالي الحمػوالت الواصػمة إلػى
 لتصػػػػػػػؿ الػػػػػػػى 3112% عػػػػػػػف السػػػػػػػنوات السػػػػػػػابقة، ثػػػػػػػـ عػػػػػػػاودت باالنخفػػػػػػػاض عػػػػػػػاـ ( 9,1) بنحػػػػػػػو

مػػػػػػف حجػػػػػػـ  1991% عػػػػػػف عػػػػػػاـ (  9,1 ) طػػػػػػف ومشػػػػػػكمة نسػػػػػػبة انخفػػػػػػاض بمغػػػػػػت( 3301110)
لتصػؿ إجمػالي الحمػوالت الواصػمة إلػى  3112الحموالت، ثـ ارتفعت بعد تغير النظاـ السياسي عاـ 

% (39,9)ومشػػكمة نسػػبة نمػػو بمغػػت  3111طػػف عػػاـ (  11192101) النقػػؿ البحػػري العراقػػي الػػى
ومشػػػكمة نسػػػبة نمػػػو  3112عػػػاـ  طػػػف( 19909212 ) ، ثػػػـ ارتفعػػػت لتصػػػؿ إلػػػى3112عػػػف عػػػاـ 

رغـ مػػػف وضػػػوح العبلقػػػة بػػػيف المتغيػػػرات وبػػػيف النقػػػؿ عمػػػى الػػػ 3111% عػػػف عػػػاـ ( 22,9) بمغػػػت
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ف الدقػة أ( ومناقشػتيا فػي الصػفحات السػابقة إال 111البحري العراقي التي تـ توضيحيا في الجدوؿ)
طبيعة االرتباط بػيف ىػذه المتغيػرات، لػذلؾ نحػاوؿ التعػرؼ  اإلحصاء لتحديد عماؿالعممية يتطمب است

تحقػػؽ مػػف صػػحة االسػػتنتاجات النظريػػة التػػي تػػـ مواختبارىػػا إحصػػائيًا ل التاليػػةعمػػى صػػحة الفرضػػيات 
 في النقؿ البحري العراقي وىذه الفرضيات ىي:لمؤثرة االتوصؿ إلييا مف خبلؿ العوامؿ 

 الفرض ة األولى:
ىنػػاؾ عبلقػػة ارتبػػاط موجبػػة بػػيف أعػػداد السػػفف وأعػػداد المػػوانئ، بمعنػػى اف أعػػداد السػػفف كممػػا 

 ازدادت يتطمب ب نشاء موانئ إضافية الستقباليا.
 الفرض ة الث ا ة:

فة، أي كممػػػا ازدادت أعػػػداد ىنػػػاؾ عبلقػػػة ارتبػػػاط موجبػػػة بػػػيف أعػػػداد المػػػوانئ وأعػػػداد األرصػػػ
يوجد بعض الدوؿ تسعى إلى تطوير موانئيا مف خبلؿ زيادة في  إذالموانئ ازدادت أعداد األرصفة، 

 أعداد أرصفتيا ومنيا السعودية واإلمارات والكويت.
 الفرض ة الث لثة:

جمػػالي أحجػػاـ الحموالت)البضػػائع(، بمعنػػى  ىنػػاؾ عبلقػػة ارتبػػاط موجبػػة بػػيف أعػػداد السػػفف وا 
كمما ارتفعت أعداد السفف وازدادت أحجاـ حموالتيا ينعكس ذلؾ مباشرة عمى زيادة في حموالتيػا مػف 

 ارتفاع حجـ الحموالت المنقولة إلى النقؿ البحري العراقي. مف ثـالبضائع والسمع و 
 الفرض ة الراةعة:

كممػػػػا ازداد حجػػػػـ  أيىنػػػػاؾ عبلقػػػػة ارتبػػػػاط موجبػػػػة بػػػػيف أحجػػػػاـ الحمػػػػوالت وأعػػػػداد المػػػػوانئ، 
 البضائع المنقولة وتنوعيا تطمب ذلؾ إلى زيادة أعداد الموانئ الستيعاب ىذه الحموالت الواصمة.

ػػة الفرضػػ ة الخ مسػػة: والمغػػادرة(  داخمةعبلقػػة ارتبػػاط موجبػػة بػػيف أعػػداد المػػوانئ وحركػػة السػػفف)ال ثمَّ

لػػؾ الزيػػادة فػػي أعػػداد المػػوانئ كممػػا ازدادت حركػػة السػػفف تطمػػب ذفمػػف والػػى النقػػؿ البحػػري العراقػػي، 
 الستيعاب واستقباؿ حركة السفف القادمة والمغادرة.
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 الفرض ة الس دسة:
عبلقػػػة ارتبػػػاط موجبػػػة بػػػيف أعػػػداد السػػػكاف وأعػػػداد المػػػوانئ واألرصػػػفة وحركػػػة السػػػػفف  ىنػػػاؾ

جمالي الحموالت المنقولة، بمعنى اف كمما ازداد أعداد السكاف تطمػب ذلػؾ إلػى زيػ ادة فػي وأعدادىا وا 
أحجػػاـ الحمػػوالت وىػػذا يتطمػػب إلػػى زيػػادة فػػي أعػػداد السػػفف وىػػذا يػػرتبط بزيػػادة حركػػة السػػفف وزيػػادة 
أعػػػػداد المػػػػوانئ السػػػػتيعاب ىػػػػذه الحركػػػػة وزيػػػػادة أعػػػػداد المػػػػوانئ يتطمػػػػب زيػػػػادة فػػػػي أعػػػػداد األرصػػػػفة 

تصػب  الستيعاب الضغط المسمط عمييػا مػف السػفف، بمعنػى آخػر اف جميػع ىػذه المتغيػرات المتقدمػة
دفػػع الباحػػث إلػػى وضػػعيا فػػي مقدمػػة المتغيػػرات المػػؤثرة عمػػى النقػػؿ  ممػػا، اً فػػي مصػػمحة السػػكاف أخيػػر 

 .(*1)معامؿ االرتباط عمؿولصحة ىذه الفرضيات فقد است ،البحري العراقي
وجػػػػود عبلقػػػػة موجبػػػػة بػػػػيف أعػػػػداد السػػػػفف وأعػػػػداد المػػػػوانئ حيػػػػث بمغػػػػت قيمػػػػة معامػػػػؿ االرتبػػػػاط  -

ويفسر ىذا المعامؿ إلى العبلقة القوية الموجبة التي تبيف اف زيادة أعداد السفف  (**)(1,91بينيما)
 يفرض زيادة في أعداد الموانئ الستيعابيا.

 ،إذكمػػا أظيػػرت نتػػائج معامػػؿ االرتبػػاط وجػػود عبلقػػة موجبػػة أيضػػًا بػػيف أعػػداد المػػوانئ واألرصػػفة -
( ما يؤكد قػوة العبلقػة بػيف زيػادة أعػداد المػوانئ مػف جيػة 1,91بمغت قيمة معامؿ االرتباط بينيما)

إنشػاء مػوانئ جديػدة تتطمػب إنشػاء  أوتطػور المػوانئ  أيػأفوزيادة أعداد األرصفة مف جيػة أخػرى، 
  وزيادة أعداد األرصفة.

المػػػوانئ وحركػػػة السػػػفف)القادمة أظيػػػرت نتػػػائج معامػػػؿ االرتبػػػاط وجػػػود عبلقػػػة موجبػػػة بػػػيف أعػػػداد  -

( حيػث أكػػد عمػى قػوة العبلقػة بينيمػػا، أي 1,91بمغػت قيمػة معامػػؿ االرتبػاط بينيمػا) والمغػادرة(، إذ

 كمما ازدادت أعداد السفف ازداد أحجاـ الحموالت)البضائع( المنقولة.

                                      
  [تربيع معامؿ االرتباط( -1(/)3-2)]×موانئ العراؽ التجارية = معامؿ االرتباط ( *)

 0بدرجػة حريػة  قيمة معامػؿ االرتبػاط المحسػوبة( إذ اف 1،1تعتبر ىذه القيمة دالة إحصائية عند مستوى دالة ) (**)
 لممزيد ينظر: (.12،1( = )1،1عند مستوى دالة )

 .329، ص1919مضر، خميؿ إبراىيـ، اإلحصاء الجغرافي، دار الحكمة، جامعة البصرة،  -1
فػػي الجغرافيػػػة، أكػػـر لمطباعػػة، جامعػػة بغػػػداد،  العتيبػػي، سػػامي عزيػػز عبػػاس، والطػػػائي، أيػػاد عاشػػور، النمذجػػة -3

 .119، ص3113
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عدد الموانئ، أظيرت نتائج معامؿ االرتباط بوجود عبلقة موجبة بيف أحجاـ الحموالت)البضائع( و  -
(ما يؤكد بقوة العبلقػة بينيمػا، بمعنػى اف كممػا ازداد أحجػاـ 1,91حيث بمغ معامؿ االرتباط بينيما)

البضائع الواصمة تطمب زيادة في أعػداد المػوانئ وأحجاميػا السػتيعاب حركػة البضػائع القادمػة مػف 
 خبلليا.

فف وأحجػاـ البضػائع، إذ بمغػت أظيرت نتائج معامػؿ االرتبػاط وجػود عبلقػة موجبػة بػيف أعػداد السػ -
( مػػا يؤكػػد قػػوة العبلقػػة بينيمػػا، أي انػػو كممػػا ازداد أعػػداد السػػفف ازداد 1,91قيمػػة معامػػؿ االرتبػػاط)

 .والمنقولة أحجاـ الحموالت الواصمة
( بػػيف أحجػػاـ الحموالت)البضػػائع( وعػػدد المػػوانئ وىػػذا مػػا 1,91حيػػث بمػػغ قيمػػة معامػػؿ االرتبػػاط) -

ازداد حجػـ البضػائع المنقولػة تطمػب األمػر إلػى  أف كممػا رتبػاط بينيمػا، بمعنػىيؤكد قوة العبلقػة اال
 زيادة في أعداد الموانئ وأحجاميا الستيعاب حركة الحموالت المنقولة مف خبلليا.

عبلقة ارتبػاط موجبػة بػيف أعػداد المػوانئ وحركػة السػفف)القادمة والمغػادرة(، حيػث بمغػت قيمػة  توجد-
ا يؤكػػد قػػوة العبلقػػة الموجبػػة التػػي تػػربط بػػيف ىػػذيف المتغيػػريف، أي كممػػا ( مػػ1,91معامػػؿ االرتبػػاط)

 ازداد أعداد السفف الواصمة والمغادرة تطمب في زيادة أعداد الموانئ الستيعابيا.
عبلقة ارتباط قوية موجبة بيف أعداد السكاف وأعداد السفف والمػوانئ واألرصػفة وحركػة السػفف  ةثم -

يؤكػد قػوة العبلقػػة  مػا ( ىػذا1,91عامػؿ االرتبػاط الػػذي بمغػت قيمتػو)وأحجػاـ الحمػوالت مػف خػبلؿ م
كمما ازداد عػدد السػكاف تطمػب األمػر زيػادة فػي أحجػاـ  أيالموجبة بيف أعداد السكاف والمتغيرات، 

الحموالت)البضائع( وىذا مرتبط بزيادة حركة السفف وأعداد السفف وىذا العامؿ مرتبط بزيادة أعداد 
 الموانئ واألرصفة.

 التْقعات املصتكبلٔ٘:

مسػتقبمية عػف ىػذا  تنبؤيػولمعرفة مستقبؿ النقؿ البحري العراقي البد مف التوصؿ إلى توقعػات 
القطاع الحيوي عمى الرغـ مف صػعوبة عمميػة التنبػؤ ضػمف ىػذا المجػاؿ لتعػدد العوامػؿ المػؤثرة فيػو، 

 والتطور السريع الذي يشيده ىذا القطاع بيف الحيف واآلخر.
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 /ومستقةؿ الاقؿ الةحري العرارسوارع المةحث األوؿ 
 

يتبايف البػاحثوف فػي تحديػد المػدة الزمنيػة لمتوقعػات المسػتقبمية، فمػنيـ مػف حػدد ىػذه الفتػرة فقد 
التوصػؿ مػدة المناسػبة لدراسػة نظػاـ النقػؿ و بعشريف سنة، فيما أقترح البعض اآلخر إلػى اف تكػوف ال

  ( .310، 3119سػنة )األسػدي، (  91-29 ) إلى التوقعػات المسػتقبمية عمػى المػدى البعيػد مػا بػيف
 19-9فػػي حػػيف أظيػػرت دراسػػات أخػػرى فػػي مجػػاؿ التنبػػؤات التػػي تتنػػاوؿ مػػدة زمنيػػة تتػػراوح مػػا بػػيف 

            ( بينمػػػػا لجػػػػأ مختصػػػػوف آخػػػػروف إلػػػػى أخػػػػذ مػػػػدة زمنيػػػػة تتػػػػراوح بػػػػيف310، 1999سػػػػنة )عبػػػػد اهلل، 
، حيػػػث تػػػـ (*1)سػػػنوات لدراسػػػة مسػػػتقبؿ النقػػػؿ فػػػي دراسػػػاتيـ، كدراسػػػة األسػػػدي والسػػػكيني( 9-11) 

استعماؿ المعيار األخير في الدراسة الحالية لمتنبػؤ بمسػتقبؿ النقػؿ البحػري العراقػي ولمتحقػؽ مػف ىػذا 
 ( كما في المعادلة اآلتية:9، 1919اليدؼ تـ استعماؿ طريقة االنحدار البسيط )الصوفي، 
BX + A = Y 

 حيث أف:
Y )معامؿ االنحدار )متغير ثابت = 
A متغير ثابت = 
B متغير ثابت = 
X )متغير مستقؿ )يمثؿ التنبؤ بالظواىر = 

( Y( والمتغيػػر الثػػاني وىػػو الظػػاىرة المدروسػػة )Xحيػػث يبػػيف المتغيػػر بػػيف األوؿ وىػػو الػػزمف )
( أعػداد السػكاف وأعػداد المػوانئ، وكمػا يمثػؿ أعػداد Yوالتي تحتوي عمى ستة متغيرات، حيػث يمثػؿ )

فضبًل عػف انػو يمثػؿ حجػـ البضػائع الػواردة ، ة األرصفة وأعداد السفف وحركة السفف القادمة والمغادر 
أيضًا، فمف خبلؿ تطبيؽ معادلة االنحدار البسػيط وفقػًا لمصػيغة أعػبله لمتنبػؤ بقػيـ الفتػرة الممتػدة مػف 

حيػػػث أظيػػػرت النتػػػائج لمتوقعػػػات المسػػػتقبمية كمػػػا يػػػأتي، جػػػدوؿ  3132إلػػػى عػػػاـ (  3111 ) عػػػاـ
 .(9( والشكؿ )111)

                                      
، 1991السكيني: حميد غالب عجيؿ، النقؿ في مدينػة البصػرة، أطروحػة دكتػوراه، كميػة اآلداب، جامعػة البصػرة، ( *)

، واألسدي، أسعد عباس ىندي، النقػؿ البحػري فػي دولػة اإلمػارات العربيػة المتحػدة ومشػاكمو خػبلؿ المػدة 309ص
 ..310، ص3119)دراسة في جغرافية النقؿ(، أطروحة دكتوراه، كمية اآلداب، جامعة البصرة،  1991-3111
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 /وارع ومستقةؿ الاقؿ الةحري العرارسالمةحث األوؿ 
 

 (010جدوؿ )
 5153-5108التورع ت المستقةم ة لماقؿ الةحري العرارس لع مس 

أعداد  % األرصفة % الموانئ % السكاف السنوات
 السفف

 % حجـ البضائع % حركة السفف %

3111 931,199,22 3,21 9 1,22 02 2,20 12 3,21 339392,3912 1,21 9,309910322 9,29 
3132 123,039,20 1,91 9 0,90 92 0,92 31 1,01 210112,3919 1,93 2,391121931 9,93 

 
 وفؽ المعادلة اآلتية: 3112-1991حسبت مف قبؿ الباحث باالعتماد عمى التقديرات العامة لسكاف العراؽ 

 (                                    393، 3113( د                                                                    )العتيبي والطائي، 1ؿ = أ + )ف + 
 حيث أف:

 ؿ = حجـ السكاف في التعداد البلحؽ
 ف = عدد السنوات مف ضمنيا سنة التعداد.

 األوؿأ = حجـ السكاف في التعداد 
 د = المقدار الثابت لمزيادة السكانية

 نسمة 92122,1مقدار الزيادة السنوية = 



 
 

 
201 

 

 /وارع ومستقةؿ الاقؿ الةحري العرارسالمةحث األوؿ 
 

 
 (010مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى ة  ا ت جدوؿ )المةدر : 

نسػػمة (  22199931)ليصػػؿ إلػػى  3111إف أعػػداد السػػكاف فػػي العػػراؽ سػػوؼ يرتفػػع خػػبلؿ 
% وىػػذه الزيػػادة فػي أعػػداد السػػكاف تتطمػب زيػػادة فػػي أعػداد المػػوانئ والتػػي (3,21)بنسػبة نمػػو بمغػت 

% فػػي حػػيف سػػتبمغ  (1,22)مػػوانئ وبنسػػبة نمػػو بمغػػت  (9)سػػوؼ تصػػؿ أعػػدادىا لػػنفس العػػاـ إلػػى 
% ممػػا سػػيرتفع بػػذلؾ أعػػداد السػػفف إلػػى (2,20)رصػػيؼ بنسػػبة نمػػو تبمػػغ  02أعػػداد األرصػػفة بنحػػو 

لػػى النقػػؿ  (3,21)سػػفينة محققػػة نسػػبة نمػػو تبمػػغ  12 %. أمػػا حركػػة السػػفف القادمػػة والمغػػادرة مػػف وا 
%. أمػػا إجمػػالي ( 1,21)سػػفينة مشػػكمة نسػػبة نمػػو تبمػػغ  3912البحػػري العراقػػي فستشػػكؿ أعػػدادىا 
طػػف مشػػكمة بػػذلؾ نسػػبة نمػػو تبمػػغ بنحػػو (  9,309910322 ) الحمػػوالت )البضػػائع( فسػػتبمغ بنحػػو

وقعات المستقبمية المعتمدة نسبة أعمى خػبلؿ عػاـ في حيف سجمت الت، 3113% عف عاـ ( 9,29)
نسػػػػمة (  123,039,20 ) ( حيػػػػث بمػػػػغ عػػػػدد السػػػػكاف111كمػػػػا ىػػػػو موضػػػػح فػػػػي جػػػػدوؿ ) 3132

بمعػػدؿ نسػػبة نمػػو يبمػػغ (  9 )% فػػي حػػيف سػػيبمغ أعػػداد المػػوانئ( 1,91) وشػػكمت نسػػبة نمػػو بمغػػت
شػكمة نسػػبة نمػو بمغػػت بنحػػو رصػػيفًا م (92) %، امػا أعػػداد األرصػفة فسػػجؿ ارتفاعػًا بمػػغ نحػو0,90
سػفينة  (31) %. اما أعداد السػفف المتوقػع ضػميا إلػى النقػؿ البحػري العراقػي فسػتبمغ بنحػو( 0,92)

( 3919 ) %. اما حركة السفف القادمة والمغادرة سجؿ ارتفاعًا بمػغ( 1,01 ) بمعدؿ نسبة نمو تبمغ
 الحمػػػػػوالت ارتفاعػػػػػًا مقػػػػػداره% فػػػػػي حػػػػػيف سػػػػػجؿ إجمػػػػػالي ( 1,93)سػػػػػفينة مشػػػػػكمة نسػػػػػبة نمػػػػػو بمػػػػػغ

وقػد تشػير التوقعػات المسػتقبمية إلػى ( %، 9,93 ) طف بمعدؿ نسبة نمو بمغت (2,391121931)
( 3,21)بأعػداد السػكاف والتػي بمغػت نسػبة نمػو فييػا  3111أف أعمى نسبة زيادة سجمت خبلؿ عاـ 

مػػو سػػجمت بأعػػداد تشػػير إلػػى أف أعمػػى نسػػبة ن 3132%، فػػي حػػيف اف التوقعػػات المسػػتقبمية لعػػاـ 
 % محققة أعمى نسبة نمو.(1,01 ) السفف والتي وصمت نسبة نموىا خبلؿ ىذا العاـ نحو
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دور الاقؿ الةحري قس التام ة االرتة د ة/المةحث الث اس 
 

االقتصػادية العراقيػة مػف خػبلؿ التعػرؼ عمػى (*1)والتنميػةىناؾ عبلقة وثيقة بيف النقػؿ البحػري 
 ةوالتجاريػ ةوالصػناعي ةوالزراعيػ ةمدى مساىمة ىذا القطاع الحيوي في توفير احتياجات البمػد البشػري

سػػد العجػػز التجػػاري مػػف جيػػة وتػػوفير العمػػبلت النقديػػة مػػف جيػػة أخػػرى وانعكاسػػات  فيػػو يعمػػؿ عمػػى
بػػػيف تػػوفر السػػػمع والخػػػدمات واألمػػػواؿ النقديػػػة  التفاعػػػؿ مػػػا حيػػػث يعمػػؿ عمػػػى ، ذلػػؾ بصػػػورة متوازيػػػة

 ي:أتوكما ي قطاعات التنمية االقتصاديةفي  وسوؼ نبيف اثر النقؿ البحري
 .التام ة الةشر ة.0
 الزراع ة..التام ة 5
 .التام ة الةا ع ة.3
 .التام ة التج ر ة.4
 :الواردات الم ل ة لقط ع الاقؿ الةحري -

يسػػاىـ النقػػؿ البحػػري فػػي تػػوفير مػػوارد ماليػػة لمخزينػػة العراقيػػة وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ العوائػػد الماديػػة 
رسػػاء  أجػػورالتػي تػػأتي مػػف الرسػػـو المفروضػػة عمػػى السػػفف الداخمػة والخارجػػة ومػػف  الداللػػة البحريػػة وا 

يرادات الصناعات المرتبطػة ب عمػاؿ النقػؿ البحػري وغيرىػا  واإلقبلع وأجور وتفريغ وتسميـ البضائع وا 
 (0وشكؿ ) (113قطاع النقؿ البحري كما يوضحو جدوؿ) إيراداتمف 

                                      
تعرؼ التنمية بعدة تعاريؼ مختمفة وذلؾ حسب وجيات النظر المختمفة ومف أىـ تمؾ التعريؼ، أنيا عممية يزداد (*)

ذا كاف معدؿ التنمية أكبر مف معدؿ نمو مف خبلليا الدخؿ القومي الحقيقي لبلقتصاد خبلؿ فترة زمنية طويمة، وا  
وكما تعرؼ التنمية بأنيا مجموعة مف المتغيرات الييكمية السكاف فاف متوسط دخؿ الفرد الحقيقي سيرتفع.
وتعرؼ أيضًا عمى إنيا العممية التي يزداد مف خبلؿ متوسط والمجتمعية االيجابية التي تواكب زيادة الدخؿ. 

 لممزيد ينظر: :ؿ القومي الحقيقي، خبلؿ فترة زمنية طويمةدخؿ الفرد الحقيقي ال الدخ
 .02، ص1910بكري، كامؿ، التنمية االقتصادية، دار النيضة العربية، بيروت،  -1
 .19، ص3111عمارة، بثينة حسنيف، التنمية البشرية وأساليب تدعيميا، دار األميف، القاىرة،  -3

3-Tocoboviner، international trade and Economic Development oxford, The clarendom 

press, 1953,p130 . 
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 دور الاقؿ الةحري قس التام ة االرتة د ة/مةحث الث اسلاا
 



 (113جدوؿ )
 3112-3111العوائد المالية لقطاع النقؿ البحري )مميار دينار( لممدة 

 2112 3113 3111 3111 3119 3111 المواقع
 12119191212 19132299110 9211291913 1029999212 11999993231 1129911111 مبلحة أـ قصر
 9299919911 9391319991 2102111113 3032219111 2011929112 2299992199 مبلحة خور الزبير
 1919092011 3119313292 1199211391 991931913 1319112091 1209119111 مبلحة الغاز المساؿ

 9921121111 231112111 391903391 209919991 1023210111 1919011909 فموس يمبلحة أب
 199239111 199911111 293299111 301011111 91111111 19111111 المعقؿمبلحة 

 29209111 29329111 39399111 - 13210911 - مبلحة الفاو
 29209111 - - 29129111 99939111 19009990 مرسى زوارؽ صيد األسماؾ

 - - - - - 91929911 اإلنقاذ البحري
 - - - - 99111111 - /المسحالحفرقسـ 

 331290199 - - - - - التفتيش البحري
 مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى مصدر :ال
 .3112وزارة النقؿ، الشركة العامة لموانئ العراؽ، قسـ الشؤوف المالية، شعبة اإليرادات، اإليرادات العامة،  -1
 .3112البحري، اإليرادات العامة، وزارة النقؿ، الشركة العامة لموانئ العراؽ، قسـ الشؤوف البحرية، التطوير  -3
ف وزارة النقؿ، الشركة العامة لموانئ العراؽ، قسـ الشؤوف البحرية، شعبة المبلحة، وحدة التأميف والمقاطعػة، اإليػرادات السػنوية لممػدة مػ -2

3111-3111 ،3112. 



 
 

 
201 

 

التام ة االرتة د ةدور الاقؿ الةحري قس /المةحث الث اس 
 

 
 (015المةدر: مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى جدوؿ )

 
وىػػػذه اإليػػػرادات تسػػػيـ فػػػي زيػػػادة الػػػدخؿ القػػػومي ومػػػف ثػػػـ تحسػػػيف ميػػػزاف المػػػدفوعات لمبمػػػد، 

ثػر النقػػؿ البحػري العراقػي عمػى قطاعػات التنميػة المختمفػة سػػيتـ أمحصػوؿ عمػى بيػاف واضػح لمػدى ول
 :يأتي اتوضيح العبلقة كؿ قطاع ومدى اثر النقؿ البحري فيو وكم

 .التام ة الةشر ة0
ف ىػذا القطػاع الحيػوي يسػيـ ، ألاحػد أركػاف التنميػة البشػرية بكافػة مجاالتيػا يعد النقؿ البحري

ف مف الضرورات المستقبمية تفػرض عمينػا العمػؿ  ف، صادرات العراؽ الو  االستيراداتبنسبة كبيرة مف 
بما ستحققو مف ، جؿ تطوير وتحديث النقؿ البحري أعمى تسخير كؿ الطاقات والجيود المتاحة مف 

اعية ك يجاد فػرص عمػؿ لممػواطنيف مػف خػبلؿ إقامػة شػركات مبلحيػة وشػركات االسػتيراد منافع اجتم
الكمركي وشركات متخصصػة لتقػديـ الخػدمات والتسػييبلت البحريػة لمسػفف عمػى  والتصدير واإلخراج

( 39، 3111،  الرويثػي اختبلؼ أحجاميا وتخصصاتيا النقمية ومصانع تعتمد عمى النقػؿ البحػري)
فع البشػػرية كاالسػػتثمارات األجنبيػػة وتػػدفؽ األيػػدي العاممػػة المػػاىرة ومنػػافع سياسػػية فضػػبًل عػػف المنػػا

حيػػػث تكمػػػف األىميػػػة واألثػػػر ، عػػػدـ االعتمػػػاد عمػػػى الػػػدوؿ األخػػػرى فػػػي عمميػػػات الشػػػحف والتفريػػػغ و 
 :ما يأتيالواضح لمنقؿ البحري العراقي في عممية التنمية البشرية مف خبلؿ 
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التام ة االرتة د ةدور الاقؿ الةحري قس /المةحث الث اس 
 

 تش  ؿ القوى الع ممة -أ
النقؿ البحري العراقي بتشغيؿ عػدد كبيػر مػف األيػدي العاممػة فػي مرافئػو البحريػة نفسػيا،  يسيـ

 (112كونيا مف العوامؿ الميمة في تسييؿ وانسياب حركة البضائع والسمع مف الميناء واليو جػدوؿ)
 مجمػؿمػف خػبلؿ (*1)فضبًل عف تشػغيؿ األيػدي العاممػة فػي المؤسسػات المتعاممػة معيػا،  (9وشكؿ )

، كونيػا تسػيـ فػي خمػؽ فػرص عمػؿ لمميػارات واالختصاصػات كافػة ، نشاطاتيا اإلنتاجية والخدميػة 
واالعتماد عمى المجيػود العضػمي لئلنسػاف وعمػى العمالػة الفنيػة المدربػة القػادرة عمػى تسػيير وتشػغيؿ 

 اآلالت والمكائف وصيانتيا في عمميات الشحف والتفريغ.
فمػػف حيػػث إجمػػالي ، فػػي النقػػؿ البحػػري العراقػػي وموانئػػو وىػػذا مػػا ينطبػػؽ عمػػى وضػػع العمالػػة 

عدد العامميف بالنقؿ البحري اخذ العدد في تغيػر مسػتمر حسػب مسػتوياتيـ التعميميػة، كمػا يعػد النقػؿ 
لقيػػاس درجػػة االرتبػػاط بػػالظيير لبلرتبػػاط االجتمػػاعي وشػػكؿ مػػف أشػػكاؿ التبػػادؿ بػػيف  اً البحػػري مؤشػػر 
والتبػايف الحضػاري بػيف أجػزاء الدولػة الواحػد وبػيف األسػرة الدوليػة  والقضاء عمى العزلػة،  المجتمعات

لتػػػوفير فػػػرص عمػػػؿ لمميػػػارات واالختصاصػػػات كافػػػة وربػػػط البمػػػد بالبمػػػداف المجػػػاورة األخػػػرى لمواكبػػػة 
الركػػب الزمنػػي والتنميػػة البشػػرية فػػي مجػػاؿ النقػػؿ البحػػري مػػف خػػبلؿ إرسػػاؿ البعثػػات والػػدورات إلػػى 

 دربة.تية إلعداد كوادر مالبمداف العربية واألجنب
  

                                      
يعمؿ في النقؿ البحري ومرافئو عدد كبير مف المؤسسات ك دارات ىيئة الموانئ المختمفة كالكمارؾ، مبلؾ السفف ( *)

ت التمويف، أصحاب المخازف الخاصة، األجنبية والعربية، شركات النقؿ الخاص والعاـ، وكبلء السفف، شركا
أصحاب الشاحنات المحمية والنقؿ العاـ، الموردوف لمبضائع الواردة، المصدروف والمخمصوف، وزارة التجارة 
والصناعة، المواصفات والجودة )الفحوصات المختبرية(، التقييس والسيطرة النوعية، المصارؼ، المحاجر 

 تي تشترؾ حسب التغيرات المتبعة في سمطات الموانئ.الصحية، فضبًل عف الجيات األخرى ال
لممزيد ينظر إلى: العيداني، صبلح خضير عبود، أىمية الموانئ العراقية في تحقيؽ التنمية الوطنية، ورقة عمؿ     

 .9، ص3119تموز  32-31مقدمة إلى الموانئ والنقؿ المائي لمفترة مف 
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 (013جدوؿ)
 5103-5113حجـ القوى الع ممة قس الاقؿ الةحري العرارس لممدة 

 السنة
 حجـ القوى العاممة حسب الفئة

 النسبة المجموع
الراتب 
 (*))مميار/دينار(

 النسبة
 إناث ذكور %

3112 9129 991 1129 9,2 2393 0,1 
3112 9210 912 11299 9,9 31991 2,2 
3119 9229 912 11232 9,9 20013 9,9 
3110 9011 999 11011 9,0 21929 1,0 
3119 9299 900 11232 9,2 22193 2,0 
3111 9123 913 11112 9,3 01113 1,9 
3119 1133 991 9993 1,9 99292 9,11 
3111 9311 1131 11321 9,2 19319 2,12 
3111 1912 1130 9921 9,1 11102 2,12 
3113 1991 1131 9991 1,9 12129 2,13 
3112 9129 1123 11111 9,2 19139 2,12 
 111 001291 111 119929 11991 91999 المجموع

 مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى: مةدر :ال
العامة لموانئ العراؽ، قسـ التخطيط، شعبة القوى العاممة، التقرير السػنوي لمقػوى العاممػة لممػدة  وزارة النقؿ،الشركة-1

 .31، ص3112، 3112-3111
وزارة النقؿ،الشػػركة العامػػة لمػػوانئ العػػراؽ، قسػػـ التخطػػيط، شػػعبة القػػوى العاممػػة، التقريػػر السػػنوي لمقػػوى العاممػػة  -3

 .21، ص3112، 3112-3111لممدة
نوي لنقؿ،الشركة العامػة لمػوانئ العػراؽ، قسػـ التػدقيؽ والرقابػة الداخميػة، شػعبة الرواتػب، التقريػر المػالي السػوزارة ا -2

 .3، ص3112، 3112-3112لممدة 

                                      
يعود التغير في رواتب العامميف بسبب بموغيـ السف التقاعدي وحتى الذيف يأتوف بعدىـ لـ يتأىموف إلػى الوظػائؼ  )*)

نفسػػيا التػػي كػػانوا يشػػغمونيا إال بعػػد تػػأىيميـ وتػػدريبيـ إلشػػغاليـ ميػػاميـ فضػػبًل عػػف تثبيػػت العقػػود المؤقتػػة عمػػى 
 المبلؾ الدائـ. 
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 (013المةدر: ة  ا ت جدوؿ )

 اقؿ المس قر ف  -ب
أىمية النقؿ البحري مف الناحيػة التنميػة البشػرية تكمػف فػي نقػؿ المسػافريف والسػياح ورجػاؿ  إف

 (.1وشػػكؿ ) (112)جػػدوؿ  األعمػػاؿ مػػف خػػبلؿ تبػػادؿ األفكػػار والثقافػػات المختمفػػة وبنػػاء الحضػػارات
دة كما اف ليذا القطاع األثر البػالغ فػي تكػوف مشػاريع رأس المػاؿ االجتمػاعي أي ليػا القػدرة عمػى قيػا

التنمية والتعمير ما يعكس لنا األىمية االقتصادية عمى صعيدي المحمي واإلقميمي مف خبلؿ مجمؿ 
عػف طريػؽ تقػديـ التسػييبلت ، النشاطات والعمميات السائدة في قطاع النقؿ البحري العراقػي وموانئػو 

مؽ فرص وخ، ( 22، 3112راوي،حوالخدمات لمسفف عمى اختبلؼ أحجاميا وتخصصاتيا النقمية)الن
عمػػؿ)إيرادات( لعػػدد مػػف الجيػػات التػػي تعمػػؿ داخػػؿ وخػػارج قطػػاع النقػػؿ البحػػري مػػف خػػبلؿ تشػػغيؿ 
عمالػػة لعػػدد مػػف المؤسسػػات المتعاممػػة مػػع قطػػاع النقػػؿ البحػػري، ويتضػػح ممػػا تقػػدـ اف النقػػؿ البحػػري 
ف العراقػػػي يعػػػد مػػػف أساسػػػيات التنميػػػة االقتصػػػادية نظػػػرًا لمػػػا يحققػػػو مػػػف وفػػػورات خارجيػػػة ناتجػػػة عػػػ

األنشػػطة والخػػدمات المختمفػػة التػػي يقػػدميا ىػػذا القطػػاع ممػػا أدى إلػػى اف يكػػوف النقػػؿ البحػػري أىميػػة 
ونشػاطًا مػف خػبلؿ مػا بمغتػػو قيمػة العائػدات الماديػة بحسػب إجمػػالي اإليػرادات المتحققػة مػف الوافػػديف 

 والمغادريف عبر المنافذ البحرية. 
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 (104جدّل )
 2013-2002ىشاط اليكل البحرٖ العراقٕ للنصافرًٓ للندٗ 

اإلٓرادات  الْافدًٓ عدد الصفً الصي٘
 ألف/دّالر

اإلٓرادات  املغادرًٓ
 ألف/دّالر

احلنْالت 
 ألف/طً

اإلٓرادات إمجالٕ 
 ملٌْٔ/دّالر

 اليصب٘

2002 14 57 7410 - - 1081 7410 0,0 
2003 16 3360 436800 47511 6176430 134187 6613230 9,35 
2004 162 9312 1210560 8217 1068210 507837 2278770 4,12 
2005 159 8633 1122290 6325 822250 306781 1944540 5,10 
2006 134 7414 963820 8218 1068340 330684 2032160 0,11 
2007 156 7644 993720 6697 870610 330706 1864330 1,10 
2008 117 8734 1135420 6485 843050 208581 1978470 7,10 
2009 71 5860 761800 4224 549120 179073 1310920 1,7 
2010 57 2220 288600 877 114010 116780 402610 2,2 

2011(*) - - - - - - - - 
2012 - - - - - - - - 
2013 - - - - - - - * 

 100 18432440 2115710 11512020 88554 6920420 53234 886 اجملنْع
 مً عنل الباحح االعتناد علٙ صدر :امل
 , ص بال.2013(, 2013-2002للصفً) ّزارٗ اليكل, الشرن٘ العام٘ لليكل البحرٖ العراقٕ, الْناالت البحرٓ٘, او قصر, املْقف الشَرٖ حلرن٘ الصفً -1
 .5, بغداد, ص 2010ّزارٗ التخطٔط, اجلَاز املرنس لإلحصاء, مدٓرٓ٘ إحصاءات اليكل ّاالتصاالت, التكرٓر اإلحصائٕ لليكل البحرٖ,  -2

                                      
مػد ر رسػـ السػ د كػر ـ كاهػؿ مق ةمػة شخةػ ة مػع  - م ا ا جةؿ عمس اسم راتس إلى المػواائ الهاد ػة والة كسػت ا ة ضػمف خطػوط الاقػؿ الماتظمػةتحو ؿ خط اقؿ المس قر ف مف  (*)

 . 03/01/5104الوك الت الةحر ة، الشركة الع مة لماقؿ الةحري العرارس ةت ر خ 
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 (014المةدر: ة  ا ت جدوؿ )

 .التام ة الزراع ة5
المنتجػات الزراعيػة  نقػؿلمنقؿ البحري اثر كبير وواضح في تنمية القطػاع الزراعػي مػف خػبلؿ 

المختمفػة التػػي ال يمكػػف اف تػػتـ بػدوف قطػػاع النقػػؿ البحػػري فػي توفيرىػػا إلػػى المسػػتيمؾ، حيػػث ازدادت 
ذب لتذبػػ 3112العبلقػػة الوثيقػػة بػػيف قطػػاع النقػػؿ البحػػري العراقػػي والتنميػػة الزراعيػػة قبػػؿ وبعػػد عػػاـ 

اإلنتاج الزراعي لمظروؼ السياسية التي مر بيا البمد وما ترتب عميو مف أحداث سياسػية واقتصػادية 
ىمػػػػػاؿ القطػػػػػاع الزراعػػػػػي بصػػػػػورة  السػػػػػيما الحصػػػػػار االقتصػػػػػادي واالىتمػػػػػاـ بالجوانػػػػػب العسػػػػػكرية وا 

وعزوؼ ( 09، 3112( وندرة المياه ورداءة نوعيتو وتموثيا)ىاشـ وحمداف، 93، 1993كبيرة)رشيد، 
تبػاع  3112المزارعيف عف الزراعة بعد تغير النظاـ عػاـ  النفتػاح العػراؽ عمػى مختمػؼ دوؿ العػالـ وا 

( 119سياسة االستيراد في توفير المنتجػات الزراعيػة التػي يػتـ اسػتيرادىا مػف مختمػؼ البمػداف جػدوؿ)
المنتجػػػات ( فمػػػف خػػػبلؿ النقػػػؿ البحػػػري العراقػػػي الػػػذي يعمػػػؿ عمػػػى اسػػػتيراد 19خريطػػػة)( و 9شػػػكؿ )و 

الزراعية والسمع الغذائية لسد النقص الحاصػؿ فػي المنتجػات الزراعيػة والمػواد الغذائيػة المختمفػة وفػي 
مقدمتيا الحبػوب والسػكر المتأتيػة عػف طريػؽ النقػؿ البحػري العراقػي ومنافػذه البحريػة التجاريػة والبػالغ 

لمسػػػػػػػػػػتورد دوالر حيػػػػػػػػػػث بمغػػػػػػػػػػت قيمػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػرز ا(  1122293093,9) إجمػػػػػػػػػػالي قيمتيػػػػػػػػػػا بنحػػػػػػػػػػو
)مميوف/دوالر( مف إجمػالي قيمػة الػواردات الزراعيػة المسػتوردة الػذي شػكؿ نسػبة (  23211129,9)

البػػػالغ ، و  دوالر(  90129999,1 )% فػػػي حػػػيف بمػػػغ قيمػػة السػػػكر المسػػػتوردة بنحػػػو(21,11)بمغػػت
 .%  (31,9 ) نسبتو
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 أجمالً اإلٌرادات  المغادرٌن  الوافدٌن 



 
 

 
208 

 

دور الاقؿ الةحري قس التام ة االرتة د ة/لمةحث الث اسا 
 

 (015جدوؿ)
 )مم وف/دوالر( الق مة 5103 ع ـ ردات القط ع الزراعس العرارس لوا

 النسبة الواردات الزراعية الدولة
 1,2 32,1 اندونيسيا
 1,9 99,3 ماليزيا
 1,2 31,9 سنغافورا
 1,1 13,9 فمبيف
 12,2 1319,3 تايمند
 29,0 2991,9 الصيف
 11,9 929,1 اليند

 19,1 1919,1 جميورية كوريا
 1,2 39,1 باكستاف
 1,9 21,0 سريبلنكا
 1,3 119,1 أفريقيا

 1,1 111,1 (*)البمداف العربية
 1,1 91,2 جزائر
 1,1 2,9 الصوماؿ

 9,9 911,1 جميورية إيراف اإلسبلمية
 1,0 129,9 تركيا

 2,0 211,1 (**)الدوؿ الخميجية
 %111 1991 المجموع

 مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى: مةدر :ال
1-Economic and Social commission for western Asia(ESCWA), External Trade Bulletin 

of the Arab Region, Issue: Twenty second, United Nations, New York, 2013, p.p 90. 

المنطقػػػة المجنػػػة االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة لغربػػػي أسيا)االسػػػكو(، مسػػػح التطػػػورات االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة فػػػي -3
 .192، ص3112(، األمـ المتحدة، نيويورؾ، 3112-3112العربية)

                                      
 سوداف.البمداف العربية تضـ مصر، األردف، لبناف، تونس، المغرب، ال(*)

 البمداف الخميجية تضـ اإلمارات العربية المتحدة وسمطنة عماف والبحريف وقطر والمممكة العربية السعودية.(**)
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 (015در: ة  ا ت جدوؿ )المة
ويسػػيـ النقػػؿ البحػػري العراقػػي فػػي صػػادرات العػػراؽ الزراعيػػة مػػف خػػبلؿ تصػػدير مجموعػػة مػػف 

حيػػث يبلحػػظ اف محصػػوؿ (. 11وشػػكؿ ) (110المنتجػػات الزراعيػػة وكمػػا ىػػو موضػػح فػػي جػػدوؿ)
( مميػوف/دوالر 19909119التمر احتؿ المرتبػة األولػى مػف صػادرات العػراؽ الزراعيػة البػالغ قيمتيػا)

 الصوؼ فقد احتؿ المرتبة الثانية مف حيػث الصػادرات العراقيػة قيمػة . أما%99,2وشكؿ نسبة بمغت
% وذلػػػػػؾ ألىميتػػػػػو ورغبتػػػػػو فػػػػػي الصػػػػػناعات ( 1,9) )مميػػػػػوف/دوالر( والبالغػػػػػة نسػػػػػبتو(  12101 )

الصػػػوفية اإلماراتيػػػة فػػػي حػػػيف احتػػػؿ الجمػػػود المرتبػػػة األخيػػػرة مػػػف قيمػػػة الصػػػادرات العراقيػػػة البالغػػػة 
 (11( شكؿ )119. جدوؿ )%(  1,1 ) )مميوف/دوالر( بنسبة شكمت( 111)قيمتيا
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دور الاقؿ الةحري قس التام ة االرتة د ة/لمةحث الث اسا 
 

 (016جدوؿ )
  (*0)5103-5115الواردات الةحر ة الزراع ة العرار ة لممدة 

 )الق مة = مم وف/دوالر(

 َىع انذًىنح
 انىاسداخ انضساعٍح

 انُفثح انًجًىع
 أتً فهىطيٍُاء  يٍُاء خىس انضتٍش يٍُاء أو لصش

 5,69 691818445 5 888515 691195615 انذُ ح

 5,69 69481899851 5 5855851851 645115185 انفكش

 1558 16581115958 855958 8811458658 18895991958 انشص

 554 486189854 5 546856551 619969551 فىل انصىٌا

 555 5459955 5 1985555 5865155 غزائٍح يرُىعح

 558 881519551 5 881519551 5 طذٍٍ

 555 859859 9,8598 5 5 شاي

 555 191555 191555 5 5 تزوس سد

 551 998555958 998555958 5 5 خضشواخ

 555 1868 1868 5 5 عهف دٍىاًَ

 %855 855559649658 9994698 8845515559 94991699454 انًجًىع

 مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى: مةدر : ال
(د 6551د 6556انُممد انششكح انعايح نهُمم انثذشي انعشالًد لفى انرخ يٍظد شيعثح ارٌيشاداخ نهفيُىاخ) وصاسج -8

6585 . 

وصاسج انُممد انششكح انعايح نهُمم انثذشي انعشالًد لفى انىكاالخ انثذشٌحد شعثح وكاالخ)أو لصشد أتيى فهيىط(د  -6

 .6585د 6559إٌشاداخ نفُح 

ايح نًىاَئ انعشاقد انمفيى انًيانًد شيعثح انعًيالخ انصيعثحد انرمشٌيش انفيُىي ن ٌيشاداخ وصاسج انُممد انششكح انع -5

 .6585د 6588-6585نعاو 

-6586وصاسج انُمييمد انشييشكح انعايييح نًييىاَئ انعييشاقد لفييى انرييذلٍك وانشلاتييح انذاخهٍييحد شييعثح ارٌييشاداخ نفييُح) -1

 .6585(د 6585

                                      
تأخر في موعد اللطوؿ فترة انتظار السفف و و لسرعة تمفيا  ،استقباؿ السمع الزراعية فتعذر ميناء المعقؿ ع( *)

 وصوليا بسبب العوائؽ المبلحية.
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 (016 ا ت جدوؿ )مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى ة المةدر : 

اف تصػػػدير التمػػػور العراقيػػػة ال يقتصػػػر عمػػػى  (11وشػػػكؿ ) (119وكمػػػا يبلحػػػظ مػػػف جػػػدوؿ )
نما يتـ تصديره مف ميناء خور الزبير والمعقؿ وميناء  فموس وىذا يدؿ في مدى مساىمة أبي ميناء وا 
 النقؿ البحري العراقي في تصدير المنتجات الزراعية الخارجية.

 .التام ة الةا ع ة3
أكػػػدت الدراسػػػات االقتصػػػادية عمػػػى االرتبػػػاط الوثيػػػؽ فيمػػػا بػػػيف قطػػػاع النقػػػؿ البحػػػري والتنميػػػة 
الصػناعية حتػػى أصػبحت الصػػناعة الحديثػة توصػػؼ بأنيػػا صػناعة متطػػورة مػا لػػـ يرافقيػا قطػػاع نقػػؿ 
مػػػتمكف وقػػػادر عمػػػى تسػػػييؿ إيصػػػاؿ البضػػػائع الصػػػناعة إلػػػى المسػػػتيمؾ وتػػػأميف المػػػردودات الماديػػػة 

لػػذا ارتبطػػت الصػػناعة ارتباطػػًا وثيقػػًا بالنقػػؿ عمومػػًا والنقػػؿ  ،(292، 3113ارة، و ا)الشػػو الناتجػػة عني
 (111، 1910)رسوؿ،  ر الفعاؿ في التنمية الصناعيةػكؿ خاص كونو العنصػري بشػالبح

0

100000000

200000000

300000000

 2031 - 2002نق نر نت نق اريق نقزرنعيق نقورن يق قلة ا ( 30)شكب 

 الواردات الزراعٌة مٌناء خور الزبٌر  الواردات الزراعٌة مٌناء ام قصر 
 الواردات الزراعٌة مٌناء ابو فلوس 

دوالر/ ملٌون    
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 (017جدوؿ)
  5103-5113الة درات الةحر ة الزراع ة لممدة 

 (مم وف/دوالر)الق مة =  

 نوع الحمولة
 الزراعيةالصادرات 

 ميناء النسبة المجموع
 (*1)أـ قصر

 ميناء 
 خور الزبير

 ميناء 
 أبو فموس

 ميناء 
 المعقؿ

 99,2 19909119 211991 2321 19932199 - تمور
 1,13 2111 - - 2111  سمسـ

 1,13 2911 - 2111 911  بذور جت
 1,12 9111 - 9111 -  شتبلت
 1,13 2911 - 2911 -  ماش
 1,12 1122 - 1122 -  بقوليات
 1,9 12101 - 29311 20101  صوؼ
 1,1 11191 - 11191 -  جمد

 %111 11191299 211991 99192 19992019  المجموع
 

 مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى: مةدر : ال

 . 3112وزارة النقؿ، الشركة العامة لموانئ العراؽ، قسـ التخطيط، شعبة اإلحصاء، الصادرات العراقية، -1
 وزارة النقػػػؿ، الشػػػركة العامػػػة لمنقػػػؿ البحػػػري العراقػػػي، قسػػػـ اإلحصػػػاء، إحصػػػاءات الصػػػادرات العراقيػػػة، لمسػػػنوات-3

(3119-3112 ،)3112. 

 
 (.017المةدر: ة  ا ت جدوؿ )

                                      
 البضائع والسمع التجارية المستوردة.يستقبؿ ( *)
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اف الواقػػع الصػػناعي العراقػػي ال يختمػػؼ عػػف سػػواه فػػي مختمػػؼ دوؿ العػػالـ مػػف حيػػث الحاجػػة 

الدعامػػة األساسػػية فػػي تػػوفير المنتجػػات الصػػناعية المختمفػػة لؤلسػػواؽ الػػذي يعػػد ، إلػػى النقػػؿ البحػػري 

واقعػًا مترديػًا  3112بعػد عػاـ  السػيما ( فقد شيدت الصناعة العراقيػة 12، 3111العراقية)حنتوش، 

اسػتدعت الحاجػة إلػى ضػرورة إيجػاد ، فالصػناعية المنشػآتفػي جميػع  اً تامػ في جميع مفاصمو وشػمبلً 

لػو قطػاع النقػؿ البحػري العراقػي الػذي  أنبر ير في البضائع الصناعية وىذا ماالبدائؿ لسد العجز الكب

يعمػػؿ عمػػى سػػد الػػنقص الحاصػػؿ فػػي البضػػائع والسػػمع الصػػناعية فػػي قطػػاعي العػػاـ والخػػاص داخػػؿ 

التػػػػي يػػػػتـ اسػػػػتيرادىا مػػػػف مختمػػػػؼ البمػػػػداف والمناشػػػػئ كمػػػػا يوضػػػػح ، ( 113، 3111العراؽ)كػػػػاظـ، 

ولتذبذب اإلنتاج الصناعي التي يتصؼ بيا ىذا القطاع  .(31) ( وخريطة13شكؿ )( و 111جدوؿ)

حيػػث اعتمػػد العػػراؽ عمػػى اسػػتيراد مسػػتمزمات اإلنتػػاج الصػػناعي واآلالت والمكػػائف والمعػػدات والمػػواد 

( عمػػػى النقػػػؿ البحػػػري العراقػػػي وبشػػػكؿ كبيػػػر فمػػػف خػػػبلؿ المسػػػاىمة 192، 3111الصناعية)سػػػالـ، 

بضػػائع الصػػناعية المختمفػػة لسػػد الػػنقص الحاصػػؿ فػػي مسػػتمزمات وال الفعالػػة فػػي تػػوفير كافػػة المػػواد

بمػػػػػغ قيمػػػػػة السػػػػػيارات  ر اذدوال(  1112991219,1 ) اإلنتػػػػػاج الصػػػػػناعي البالغػػػػػة إجمػػػػػالي القيمػػػػػة

مػػف إجمػػالي قيمػػة الػػواردات الصػػناعية   دوالر( 299193911) المسػػتوردة لمقطػػاع الصػػناعي بنحػػو

المسػػتورد  % فػػي حػػيف بمغػػت قيمػػػة االسػػمنت الكمنكػػػر( 23,3) شػػكؿ نسبػػػة بمغػػتالػػذي ، المسػػتوردة 

بسػػبب ارتفػػاع فػػي مسػػتوى دخػػؿ الفػػرد % ( 22,0)والبػػالغ نسػػبتو  دوالر(  202911113,1) بنحػػو

وبذلؾ يعػد النقػؿ البحػري العراقػي ومنافػذه  (،12وشكؿ ) (119جدوؿ)واتساع حركة البناء واألعمار 

الصػػناعية مػػف  لمتنميػػةالبنيػػة األساسػػية لبلقتصػػاد الػػوطني وركيػػزة أساسػػية  فػػيالبحريػػة مكونػػًا ميمػػًا 

خػبلؿ تػػوفير كافػػة السػػمع والبضػػائع الصػػناعية المختمفػػة لسػػد حاجػػة السػػوؽ المحميػػة مػػف خػػبلؿ تػػوفير 

المػػػواد األوليػػػػة ووسػػػػائؿ اإلنتػػػػاج البلزمػػػة لمتنميػػػػة الصػػػػناعية لمبمػػػػد، كمػػػا يسػػػػيـ فػػػػي تنميػػػػة المشػػػػاريع 

قصػػر ومعمػػؿ غػػاز االسػػتيميف فػػي خػػور الزبيػػر  أـكمعمػػؿ األنابيػػب الفوالذيػػة فػػي  الصػػناعية جديػػدة

أثػػػر واضػػػح فػػػي التنميػػػة وتنشػػػيط الحركػػػة الصػػػناعية فػػػي البمػػػد  اوبػػػذلؾ يعػػػد النقػػػؿ البحػػػري العراقػػػي ذ

 وارتفاع المستوى ألمعاشي لمفرد.
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(018جدوؿ)  
  5103واردات القط ع الةا عس العرارس لع ـ

 مم وف/دوالر()الق مة = 
 الاسةة الواردات الةا ع ة الدولة

 709 093506 اسم رات العرة ة المتحدة
 003 31704 الكو ت

 004 33404 السعود ة
 809 507901 (*0)االتح د األورةس

 300 67605 دوؿ أورة  الشرر ة/ أوكراا  
 3509 813105 الة ف

 006 39505 كور   الشم ل ة
 605 057305 كور   الجاوة ة

 106 06305 ترك  
 301 73603 إ راف

 703 078708 ال  ة ف
 807 505401 الوال  ت المتحدة

 109 50800 كادا
 106 05505 استرال  ، ا وزلادا

 105 05604 ةراز ؿ
 306 88601 ألم ا  

 000 56405 المممكة المتحدة
 507 039606 ا ط ل  
 107 07509 السو د
 507 66705 قراس 

 106 05509 سو سرا
 105 3607 الدام رؾ
 105 5500 ءولادا

 %011 5437505 المجموع
 مف عمؿ الباحث باالعتماد عمىمصدر : ال
( األمػػػػـ 3112المجنػػػة االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة لغربػػػػي أسيا)االسػػػكو( مسػػػح التطػػػػورات االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة فػػػػي المنطقػػػة العربيػػػة )-1

 .190، ص3112المتحدة، نيويورؾ، 
2-U.S.Arab Trade Out Look, Publication of National U.S.Arab Chamber of Commerce, 2013, p.p 11-12. 

جميوريػػػة العػػػراؽ، وزارة التخطػػػيط والتعػػػاوف اإلنمػػػائي الػػػدولي، الجيػػػاز المركػػػزي لئلحصػػػاء، بغػػػداد، التقريػػػر السػػػنوي السػػػتيرادات العػػػراؽ -2
 . 91، ص3112الصناعية، 

، ص بػػػػبل 3112وزارة النقػػػؿ، الشػػػركة العامػػػػة لمنقػػػؿ البحػػػري العراقػػػػي، التقريػػػر السػػػنوي، اسػػػػتيرادات العػػػراؽ الصػػػناعية، التقريػػػػر الشػػػيري، -

                                      
دولة أىميا اسبانيا، استراليا، ألمانيا، ايرلندا، البرتغاؿ، النمسا، المممكة المتحدة، بمجيكا، بمغاريا، رومانيا،  39االتحاد األوربي يضـ ( *)

 قبرص، ىولندا، لوكمسبورغ، مالطا، اليوناف.الدنمارؾ، بولندا، ىنغاريا، التشيؾ، سموفاكيا، السويد، سموفينا، التيفيا، فرنسا، فمندا، 
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 ( 019جدوؿ )
   5103-5113  الواردات الةحر ة الةا ع ة العرار ة لممدة

 انُفثح انًجًىع يٍُاء انًعمم  يٍُاء أتى فهىط  يٍُاء خىس انضتٍش  يٍُاء أو لصش أَىاع انذًىنح

 4,55 54598588658 8691451958 6858955 65919561958 85589115958 سًُد

 5,1 1518194159 8891554 15845558 6948548658 8854858658 دذٌذ

 6,16 189596855 5 945895958 9468468 11818595958 سٍاساخ

 5,5 5589649551 85114151 5 5 55519168 سرٍم

 5,5 695454658 5 5 5 6954545658 أنىاح سرٍم

 5,5 6114111958 5 854898 8564185 6995814658 أَاتٍة اسرٍم

 8,5 981555 5 1685 5 985585 فىسفاخ صُاعٍح

 5,5 5615985 5 5 5 5615985 شادُاخ

 8,5 985585 5 5 5 985585 سهفاخ انصىدٌىو

 6,5 6194855 16594658 85988854 99165855 8815959554 ذشاب دذٌذ

 9,5 9899855 5 5 5 9899855 صهاسٌج

 5,5 851598 5 5 5 851598 سافعاخ

 5,5 5818185 5 5 5591155 44485 يعذاخ يرُىعح

 5,5 1915958 5 5 6951958 65585 سٍشايٍك

 5,5 69955 5 5 5 69955 يعذاخ كهشتائٍح

 5,5 99585 5 5 5 99585 أنًٍُىو

 85,6 5658119958 69454185 1889868 5 88196658 كهُكش

 5,5 165585 181455 8985 5 5 أيالح صُاعٍح

 8,5 868151151 9989551 5 5 881599554 ذشاب دفش اَتاس

يخهفاخ انرم ٍش 

 انفشاغً

5 85548155 5 5 85548155 6,8 

 5,5 15469554 5 5 5 15469554 يعذٌ يرثهىس

 
 
 

 (مميوف / دوالر =  القيمة) 
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 5,5 19855 5 5 19855 5 يعذاخ ولىد

 4,5 4488468 5 5 4488468 5 اَاتٍة دذٌذ

 5,5 61894658 5 5 5 61894658 صٌىخ صُاعٍح

 8,5 866988159 49996158 86989554 5 5 طاتىق

 5,5 841958 5 841958 5 5 خشة

 5,8 955584658 5 5 969161958 68198 كاصونٍٍ

 5,5 5555 5 5555 5 5 اَاتٍة َف ٍح

 8,5 84888958 5 5 84888958 5 كٍشوسٍٍ

 5,5 816885 5 5 816885 5 صواسق 

 5,5 816955 5 5 5 816955 صٌد انغاص

 5,5 65468 5 5 5 65468 يىاد عفكشٌح

 5,5 86998658 86998658 5 5 5 تشادج دذٌذ

 5,5 61894658 5 5 5 61894658 صٌىخ يذشكاخ

 5,5 85468 5 85468 5 5 يىنذاخ صُاعٍح

 5,5 844855 5 5 844855 5 يىاد كًٍٍاوٌح

 5,5 15668151 5 5 15668151 5 ثشيفرىٌ دشاسي 

 8,4 95544885 5 5 95544885 5 تاَضٌٍ 

 5,5 84855 84855 5 5 5 كاستىَاخ

 888 8515995199 16558191 88959115 511599888 494589565 انًجًىع

 يٍ عًم انثادب تاالعرًاد عهى:ًصذس : ان

 د ص تال.6585(د 655556588انعايح نًىاَئ انعشاقد لفى انشؤوٌ انًانٍحد انشعثح انًانٍح فً يىاَئ انعشاق انرجاسٌحد ارٌشاداخ انفُىٌح)وصاسج انُممد انششكح  -8

 ص تال. د685(د 6586وصاسج انُممد انششكح انعايح نهُمم انثذشي انعشالًد لفى انىكاالخ انثذشيد إٌشاداخ يىاَئ انعشاق انرجاسٌحد ارٌشاداخ انفُىٌح) -6

 د ص تال.6585وصاسج انُممد انششكح انعايح نًىاَئ انعشاقد لفى انرخ ٍظد شعثح ارٌشاداخد ارٌشاداخ انفُىٌحد  -5
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 .التام ة التج ر ة4

لمنقػػؿ البحػػري األثػػر الكبيػػر فػػي التنميػػة التجاريػػة مػػف خػػبلؿ تػػأميف البضػػائع والسػػمع التجاريػػة 

( كونػػػػو الوسػػػػيمة الرئيسػػػػة فػػػػي 319، 3111المختمفػػػػة المسػػػػتوردة مػػػػف دوؿ العػػػػالـ المختمفة)الزوكػػػػة، 

كونػػػو يعػػػد الركيػػػزة % ( 19)( الػػػذي يسػػػيـ بنسػػػبة 311، 3113التبػػػادؿ التجػػػاري الدولي)الشػػػمري، 

حيػث تكمػػف أىميػة النقػؿ البحػػري عمػى عمميػػة التنميػة التجاريػػة (*1)فػي حجػػـ التجػارة الدوليػػةسػية األسا

مف خبلؿ التبادؿ التجاري الدولي عف طريقو الذي يرتبط بعبلقة تبادلية وثيقة كونو الركيزة األساسية 

 .(392، 3110والقاعدة التحتية لتنمية الواردات بيف مختمؼ دوؿ العالـ)زنبوعة، 

لعػب النقػؿ البحػري العراقػي دورًا أساسػيًا مػف خػبلؿ قيمػة الػواردات لمبضػائع والسػمع العامػة  لقد
بسػػػبب ، البضػػػائع المسػػػتوردة تنمػػػو بػػػوتيرة أسػػػرع تجػػػارة  برحػػػت المسػػػتوردة مػػػف البمػػػداف المختمفػػػة ومػػػا

، ظػػروؼ الحػػرب خػػبلؿ العقػػدي الثمانينػػات والتسػػعينات والحصػػار االقتصػػادي المفػػروض عمػػى البمػػد 
أصػػػبح العػػػراؽ مسػػػتوردًا لمبضػػػائع والسػػػمع اذ  3112بًل عػػػف الحػػػرب األخيػػػرة وتغيػػػر النظػػػاـ عػػاـ فضػػ

التجاريػػة المختمفػػة التػػي يػػتـ اسػػتيرادىا مػػف مختمػػؼ دوؿ العػػالـ مػػا يحقػػؽ بػػذلؾ مػػف وفػػورات خارجيػػة 
فقد يكمف اثر النقؿ البحري العراقي في دوره  .(31وخريطة ) (12وشكؿ ) (111نتيجة نقميا جدوؿ)

الواضح فػي التنميػة التجاريػة مػف خػبلؿ تػوفير العمػبلت صػعبة المسػتوفية مػف العوائػد واألجػور التػي 
أجور التفريغ والشحف وتسميـ البضػائع المتػأخرة عػف  فضبًل عف، تفرض عمى حركة السفف وتأمينيا 

التجارية اف مجموع قيـ البضائع والسمع  (19وشكؿ ) (111يبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ) . إذمواعيدىا
دوالر حيػػث احتمػػت البضػػائع المنقولػػة بالحاويػػات المرتبػػة األولػػى الػػذي (  012101133,1 ) بمغػػت

% مػف إجمػالي واردات 99,1دوالر الذي شكمت نسبة بمغت (  919390911 ) يبمغ مجموع قيميا
البضػائع البضائع والسمع التجارية المستوردة بالحاويات في حيف بمػغ إجمػالي الػواردات المتحققػة مػف 

 .%( 1,0 ) دوالر بنسبة بمغت(  9912112 ) المتنوعة المستوردة بنحو
 
 

                                      
األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية، مجمس التجارة والتنمية، االتجاىات الرئيسة في النقؿ الدولي وآثارىا عمى التنمية، (*)

 .1، ص3112االونكتاد، جنيؼ، 
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 (001جدوؿ)
 ( مم وف/دوالرالق مة =  )          5103واردات العراؽ التج ر ة لع ـ                      

 النسبة الواردات التجارية الدولة

 12,2 2132,3 (*1)الدوؿ العربية

 31,2 0101,1 دوؿ أوربا الغربية

 3,2 090,9 دوؿ أوربا الشرقية

 93,9 19123,1 الصيف

 1,3 3223,1 دوؿ أمريكا الشمالية

 1,2 10,9 دوؿ أمريكا الوسطى

 1,1 391,1 دوؿ أمريكا الجنوبية

 1,9 199,2 (**3)دوؿ اوقيانوسيا

 1,1 12,1 دوؿ إفريقيا

 %011 5845307 المجموع

 مف عمؿ الة حث ة العتم د عمى: مةدر :ال
1-Economic and Social Commission for Western Asia (ECCWA), External Trade Bulletin of 

the Arab Region, issue: Twenty Second, United Nation, New York, 2013, p. p 117. 

 .11، ص3112حصاء، قيـ االستيرادات التجارية، وزارة التخطيط والتعاوف اإلنمائي الدولي، الجياز المركزي لئل-3

                                      
تونس والجزائر والمغرب واألردف واردات العراؽ مف السمع والبضائع التجارية مف الدوؿ العربية كمصر ولبناف و ( *)

 والسوداف.

 واردات العراؽ التجارية مف دوؿ أوقيانوسيا فقط مف نيوزيمندا واستراليا.( **)
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 ( 001) المةدر: ة  ا ت جدوؿ

)مميػوف/دوالر(  9911121,2الواردات المسػتوفية مػف السػيارات الصػالوف التجاريػة بمغػت  أما
سػػيـ بػػذلؾ فػػي ارتفػػاع الػػدخؿ القػػومي وتحسػػيف ميػػزاف المػػدفوعات في% 1,2التػػي شػػكمت نسػػبة بمغػػت

)البنػػػؾ المركػػػزي 3112تريمػػػوف دينػػػار عراقػػػي لسػػػنة  311,2بمػػػغ النػػػاتج المحمػػػي اإلجمػػػالي و لمبمػػػد، 
اإليرادات المتحققة مف البضائع والسمع التجارية المستوردة عبر  مجموع مف .(11، 3112العراقي، 

وشػػػكؿ  (113مبػػػيف مػػػف الجػػػدوؿ) دوالر كمػػػا 1,12930191229والبالغػػػة  النقػػػؿ البحػػػري العراقػػػي
(10.)
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 2031 نر نت نقورنق نقتجةريق قوة  ( 34)شكب 

دوالر/ ملٌون    
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 ( 111جدّل )
 ملٌْٔ/دّالر( =الكٔن٘ )                                   2013-2002البضائع ّالصلع املصتْردٗ عً طرٓل اليكل البحرٖ للندٗ 

 انُفثح انًجًىع انىاسداخ انرجاسٌح انثذشٌح َىع انذًىنح

 يٍُاء انًعمم  يٍُاء أتى فهىط  يٍُاء خىس انضتٍش  يٍُاء أو لصش

داوٌاخ يرُىعح
(8*)

 

يرُىعح
(8*)

 

816556855 8811555 59154555 - 818684855 9955 

 854 9951111 469616 8844819 59511 9496569 يرُىعح

 555 88485 - - - 88485 يُ فاخ يُضنٍح

 555 55555 - - - 55555 سكائش 

 855 995185855 - 945895958 - 69689551 سٍاساخ صانىٌ

 555 1855 - - 1855 - إطاساخ

 555 8618958 - - 8618958 - انكرشوٍَاخ

 %855 4558418661     انًجًىع

 مً عنل الباحح باالعتناد علٙ:صدر : امل
 , ص بال.2013(, 2011-2003ملْاىئ العرام, قصه التخطٔط, شعب٘ اإلٓرادات ملْاىئ العرام التجارٓ٘ لصي٘) ّزارٗ اليكل, الشرن٘ العام٘ -1
 , ص بال.2013(, 2013-2012ّاألجْر لصيْات) ّزارٗ اليكل, الشرن٘ العام٘ ملْاىئ العرام, شعب٘ التفرٓغ ّالشحً, أو قصر ّمٔياء خْر السبري, العْائد  -2

                                      
المواد الغذائية المجمدة اما تضـ المبلبس واألدوات المنزلية والسجاد واألجيزة الكيربائية والببلستؾ والورؽ والخزفيات والمواد الصحية والقيوة والشاي واألصباغ و ( *)

وتغميؼ وألبسة جاىزة وفرش وبطانيات وجتاري الحموالت المتنوعة فتضـ منتجات التقطير والشموع معدنية وفحـ حجري واألقمشة المحفوظة  بصناديؽ وأكياس تعبئة 
طارات وبطاريات وعربات المعاقيف والدراجات النارية واليوائية ولواـز السيارات الصالوف وآالت وأجيزة كيربائية وأجزائيا  وا 



                                                                                                     
 

 
211 

 

 دور الاقؿ الةحري قس التام ة االرتة د ة/مةحث الث اسلا
 



 
 

 (000المةدر: ة  ا ت جدوؿ )

 ةيلة  ن   ةر 

 ةيلة  خ ر نقز ير 
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 ةيلة  نقةوقب ةيلة  ن   فل س  ةيلة  خ ر نقز ير  ةيلة  ن   ةر 
دوالر/ ملٌون    
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 ( 002جذول )

                                 2101اإلٌراداد انًزحممخ يٍ انجضبئع انزجبرٌخ نهُمم انجحري انعرالً نعبو 

 = يهٍىٌ/دوالر( )انمًٍخ

 
 األشير

  اإليرادات المتحققة مف إجمالي البضائع التجارية
 المجموع ميناء المعقؿ  ميناء أبو فموس  ميناء خور الزبير  ميناء أـ قصر الجنوبي  ميناء أـ قصر الشمالي  النسبة

 9,19 11031101129,0 9222919,2 3992202,9 39212221,2 999231,0 119910911,11 كانوف الثاني
 9,1 132112112,9 2999023,9 3339033,9 12222011,9 3999131,2 111122219,9 شباط
 1,1 123921920,1 2223022,9 3129292,3 13921922,1 2121991,9 111013913,9 آذار
 9,1 132310191,9 9199291,11 3092311,2 12199991,9 19922022,1 10992921,2 نيساف
 2,1 109933202,2 9011299,9 3292099 19912992,1 11213199,9 139219921,1 أيار
 2,1 193139193,9 2232139,1 3213212,0 10193112,1 13391191 129311291,2 حزيراف
 2,1 192911911,2 2112390,9 2911912,2 11900199,1 32399121,9 129319012,9 تموز
 1,1 191930202,2 2932999,3 2193213,9 19211291,9 9193909,9 110399222,3 آب 
 3,3 211911011,2 2930129,9 1011191,2 19919101,2 199909111 133221991,9 أيموؿ

 1,1 192300231 2919922,0 1923929,9 19019292,3 11012211,2 111220303,2 تشريف األوؿ
 9,1 199129921,2 2119133,9 1911292,3 11121229,3 11299100,9 103912991,0 تشريف الثاني
 2,1 112211191,1 3111999,0 1929291,1 11011023,9 11200199,9 121091392,0 كانوف األوؿ
 129 12930191212 91011019 31993119 311921309 399113921 1293019219 المجموع

 

 يٍ عًم انثادب تاالعرًاد عهى: انًصذس : 

تعرض.6585انصعثحد)تٍاَاخ غٍش يُشىسج(د وصاسج انُممد انششكح انعايح نًىاَئ انعشاقد لفى انشؤوٌ انًانٍحد شعثح انىاسداخد انعًهح  -8
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 الات ئج والمقترح ت

 النتائج واملقرتحات
 النتائج:

 الميمة ومنيا:لقد خمصت الدراسة إلى جممة مف النتائج 
أف تاريخ النقؿ البحري العراقي يعود إلى حقب تاريخية طويمػة إال اف ظيػوره الحقيقػي بػدأ بصػورة -1

ظيرت الموانئ والسػفف التجاريػة  ، اذ 1991رئيسة وكبيرة وبشكمو الحديث والمعاصر بعد عاـ 
 بشكميا الحديث وأصبح العراؽ بوابة لمتجارة الخارجة.

( ىي المرحمة األولى فػي تػاريخ النقػؿ البحػري العراقػي مػف 1911-1991لى )تعد المرحمة األو  -3
 حيث أعداد الموانئ وسفف األسطوؿ التجاري العراقي.

أف عناصػػر النقػػؿ البحػػري الرئيسػػة جميعيػػا متػػوفرة فػػي النقػػؿ البحػػري العراقػػي مػػف حيػػث المػػوانئ -2
 والطرؽ البحرية والسفف وجميع مفاصميا الرئيسة.

معوامؿ الطبيعية تأثيرًا كبيرًا عمى النقؿ البحري العراقي مف خبلؿ تػأثيره المباشػر وغيػر لقد كاف ل -2
 المباشر عمى حركة المبلحة البحرية العراقية وكما يمي:

لقد لعب الموقع الجغرافي دورًا ميمًا ومباشػرًا فػي تطػور النقػؿ البحػري العراقػي مػف خػبلؿ اتصػالو  -أ
الدوؿ البحرية ومف ثـ تطور عممية التبادؿ التجاري بيف العراؽ  المباشر وغير المباشر مع جميع

 ومختمؼ دوؿ العالـ.
اف التركيػب الجيولػوجي والتربػة سػاعد المخططػيف عمػى بنػاء المػوانئ التجاريػة مػف خػبلؿ وجػػود  -ب

قامتيا عمييا.  صخور صمبة عممت عمى تحمؿ الضغوط العالية الناجمة عف حركة المنشآت وا 
كػػاف لممنػػاخ وعناصػػره دورًا بػػارزًا ومػػؤثرًا بصػػورة مباشػػرة عمػػى نشػػاط النقػػؿ البحػػري العراقػػي وىػػذا  -جػػػ

التأثير يختمؼ مف فصؿ آلخر، ففي فصؿ الشتاء يكوف  لؤلمطار والضباب التأثير األكبر عمػى 
الرطوبػة نشاط النقؿ البحري العراقي، في حيف تكوف لدرجات الحرارة والرياح والعواصؼ الترابيػة و 

التػػأثير الكبيػػر والشػػديد عمػػى نشػػاط النقػػؿ البحػػري العراقػػي فػػي فصػػؿ الصػػيؼ.وأف لكػػؿ العناصػػر 
 المذكورة ساىمت في التأثير عمى أنشطة النقؿ البحري العراقي بصورة مباشرة.

التيػارات البحريػة( ذات التػأثير المباشػر عمػى  –المػد والجػز  -تعد الخصائص البحريػة )األعمػاؽ -د
نقػػؿ البحػػري العراقػػي سػػواء عمػػى الطػػرؽ البحريػػة أو النيريػػة )شػػط العػػرب وخػػور الزبيػػر( نشػػاط ال
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بسبب انخفاض األعماؽ )الغاطس( لمقنوات البحرية العراقية لذلؾ ف ف ىذه الخصائص تسيـ في 
 وصوؿ السفف التجارية إلى موانئنا المنتشرة في شط العرب وخور الزبير.

رًا مباشػػرًا فػػي نشػػاط النقػػؿ البحػػري العراقػػي سػػواء كػػاف ىػػذا التػػأثير لقػػد أثػػرت العوامػػؿ البشػػرية تػػأثي-9
 إيجابيًا أـ سمبيًا وكما يمي:

يعد السكاف أكثر العوامؿ البشرية تأثيرًا في حركة النقؿ البحػري العراقػي خصوصػًا ووسػائؿ النقػؿ  -أ
ؽ األثػػػر المختمفػػػة عمومػػػًا، فيػػػو الػػػذي وجػػػدت كػػػؿ وسػػػائؿ النقػػػؿ لخدمتػػػو، لقػػػد كػػػاف لسػػػكاف العػػػرا

والتغييػػر السياسػػي وتوقػػؼ  3112 شػػاط النقػػؿ البحػػري خصوصػػًا بعػػد عػػاـالمباشػػر عمػػى زيػػادة ن
معظـ األنشطة االقتصادية مف الزراعة والصناعة خصوصًا بعد اف بمغ عػدد سػكاف البمػد حػوالي 

ممػػا جعػػؿ النقػػؿ البحػػري ىػػو الرافػػد الػػذي يػػزود البمػػد بكػػػؿ  3112( نسػػمة عػػاـ 112,199,22)
و مف المواد الغذائية واإلنتاجية المختمفة فيو المجيػز الػرئيس لكػؿ السػمع األساسػية حتػى احتياجات

% مػػف تجييػػز السػػمع والبضػػائع 91وصػػؿ حجػػـ مسػػاىمتو فػػي سػػد حاجػػات البمػػد إلػػى أكثػػر مػػف 
 المختمفة لمبمد.

التجػػػارة( التػػػأثير المباشػػػر عمػػػى نشػػػاط  –الصػػػناعة  –لقػػد كانػػػت العوامػػػؿ االقتصػػػادية )الزراعػػػة  -ب
النقػػػؿ البحػػػري العراقػػػي فبسػػػبب توقػػػؼ معظػػػـ المصػػػانع العراقيػػػة واإلىمػػػاؿ الػػػذي يشػػػوب الزراعػػػة 
وعػػػزوؼ أغمػػػب الفبلحػػػيف عػػػف ممارسػػػة نشػػػاطيـ لػػػذا اعتمػػػد البمػػػد بصػػػورة رئيسػػػة عمػػػى اسػػػتيراد 

ت العػػراؽ سػػوقًا كبيػػرًا المنتجػػات والبضػػائع الصػػناعية والزراعيػػة مػػف مختمػػؼ دوؿ العػػالـ حتػػى بػػا
لتصػػريؼ البضػػائع التجاريػػة لمختمػػؼ دوؿ العػػالـ، وىػػذا نشػػط الجانػػب التجػػاري الػػذي أصػػبح ىػػو 

 النشاط األوؿ لمموانئ التجارية العراقية في تزويد البمد بمختمؼ احتياجاتو مف السمع والبضائع.
لبحري العرقي سواء كاف إيجابيًا لعب العامؿ السياسي دورًا مباشرًا في التأثير عمى نشاط النقؿ ا -جػ

عػاش النقػؿ البحػري العراقػي أسػوء مػدة فػي حياتػو خصوصػًا  3112- 1911أـ سمبيًا، منذ عػاـ 
بعػػد الحػػػربيف )الخمػػػيج األولػػػى والثانيػػػة والحصػػػار االقتصػػػادي( ممػػػا تػػػرؾ آثػػػارًا سػػػمبية عمػػػى النقػػػؿ 

الطػػػرؽ البحػػػري العراقيػػػة البحػػػري العراقػػػي مػػػف خػػػبلؿ توقػػػؼ المػػػوانئ التجاريػػػة وانخفػػػاض أعمػػػاؽ 
وتغييػػػػر النظػػػػاـ  3112وانػػػػدثار السػػػػفف التجاريػػػػة وتقمػػػػص األسػػػػطوؿ التجػػػػاري إال أف بعػػػػد عػػػػاـ 

السياسي في البمد أخذ النقؿ البحري العراقي يمارس نشػاطو بصػورة كبيػرة ونشػطة حتػى أدى ذلػؾ 
جاريػػػة المكونػػػة إلػػػى إعػػػادة أعمػػػار المػػػوانئ وزيػػػادة أعماقيػػػا والعمػػػؿ عمػػػى زيػػػادة أعػػػداد السػػػفف الت

 لؤلسطوؿ التجاري العراقي.
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السػكؾ الحديديػة( فػ ف  –يعاني النقؿ البحري العراقػي مػف تػدىور شػبكة الطػرؽ البريػة )السػيارات  -د
أغمػػػب الطػػػرؽ البريػػػة )السػػػيارات( غيػػػر مؤىمػػػة وتعػػػاني مػػػف مشػػػكبلت عديػػػدة ممػػػا ادى إلػػػى وقػػػوع 

خطػوط السػكؾ الحديديػة داخػؿ المػوانئ  العديد مف الحوادث المروريػة، كمػا أدى إلػى عػدـ صػيانة
أو المرتبطػػػة بيػػػا إلػػػى عػػػدـ االعتمػػػاد عمييػػػا فػػػي نقػػػؿ السػػػمع والبضػػػائع التػػػي تصػػػؿ إلػػػى المػػػوانئ 

 التجارية.
 تختمؼ معايير تقييـ الكفاءة مف عنصر آلخر في منظومة النقؿ البحري العراقي وكما يمي:-0
ازف والسػػقائؼ والمخػػازف المكشػػوفة والرافعػػات إف تطبيػػؽ معػػايير الكفػػاءة عمػػى المػػوانئ وىػػي المخػػ -أ

)الثابتة والمتحركة( واألرصفة ونوعيتيا والمساحة الكمية لمميناء والشؤوف اإلدارية والشؤوف المالية 
وسػػػرعة الشػػػحف والتفريػػػغ والمعػػػدات والقطػػػع البحريػػػة المسػػػاندة وأعػػػداد السػػػفف )القادمػػػة والمغػػػادرة( 

ة لمتصميح وأنواع البضػائع المصػدرة أو المسػتوردة وحجميػا وشبكة الطرؽ البرية واألحواض الجاف
لـ تكػف بمسػتوى واحػد فػي جميػع المػوانئ بػؿ تتبػايف مػف مينػاء آلخػر، كمػا أنيػا لػـ تنشػأ بمسػتوى 
واحػػد فػػي جميػػع المػػوانئ التجاريػػة العراقيػػة. ففػػي الوقػػت الػػذي نػػرى مينػػاء أـ قصػػر الشػػمالي أحتػػؿ 

اف ميناء المعقػؿ أحتػؿ المرتبػة األولػى فػي أعػداد السػقائؼ، المرتبة األولى في عدد المخازف نجد 
في حيف أحتؿ ميناء خور الزبير المرتبة األولػى فػي السػاحات المكشػوفة، كمػا بينػت الدراسػة. إف 
جميع الموانئ التجارية العراقية تعاني مف نقػص حػاد فػي جميػع الجوانػب اإلداريػة والماليػة بسػبب 

قػػؿ التػػي تقػػع فػػي العاصػػمة التػػي تبعػػد عػػف أقػػرب المػػوانئ التجاريػػة االرتبػػاط المباشػػر مػػع وزارة الن
( كـ مما أثر ذلؾ سمبًا عمى سرعة إنجاز النواقص التي تقع بيف حيف واآلخر مما يتطمػب 911)

جراءات تؤخر في سرعة إنجاز األعماؿ. وخبلصة القوؿ اف الموانئ التجاريػة العراقيػة  موافقات وا 
عايير الخمسة عشر وأنيا ال تتناسب وحجـ التبادؿ التجاري مما تعاني مف نقص حاد في ىذه الم

 يترؾ آثار سمبية عمى حركة التبادؿ التجاري داخؿ العراؽ وخارجو.
اف تطبيػػؽ معػػايير الكفػػاءة عمػػى الطػػرؽ المبلحيػػة المتمثمػػة بعمػػؽ الميػػاه ونوعيتيػػا وسػػعة الممػػر  -ب

فف حيػػث اختمػػؼ تػػأثير ىػػذه الطػػرؽ بػػيف المبلحػػي ونػػوع تربػػة القػػاع والمسػػافات البحريػػة وحجػػـ السػػ
الطػػرؽ النيريػػة العذبػػة والطػػرؽ النيريػػة المالحػػة حيػػث تػػأثرت حركػػة السػػفف كثيػػرًا بيػػذه العناصػػر 
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الرئيسػػة ممػػا جعميػػا عائقػػًا أمػػاـ وصػػوؿ السػػفف وأف ىػػذه العناصػػر كػػاف تأثيرىػػا واضػػحًا وجميػػًا فػػي 
ي )خػور الزبيػر(، حيػث عمػدت ىػذه الممر النيري )شط العرب( أكثر مف الطريؽ المبلحي البحر 

العناصر عمى حرماف الموانئ التجاريػة العراقيػة الواقعػة عمػى شػط العػرب مػف وصػوؿ العديػد مػف 
َـّ انعكس سمبًا في نشاطيا التجاري عمى العكس مف المػوانئ التجاريػة  السفف التجارية إلييا ومف ث

 األخرى الواقعة عمى قناة خور الزبير المبلحية.
بيؽ معايير الكفاءة عمى السػفف التجاريػة العراقيػة بأنواعيػا وأحجاميػا وعمارىػا وتجييزاتيػا إف تط -جػ

التي نجدىا تختمؼ مف سفينة ألخرى حيث نبلحػظ اف أغمػب السػفف القادمػة إلػى المػوانئ النيريػة 
المعقؿ )البصػرة(( ىػي سػفف صػغيرة الحجػـ ذات البضػائع الصػغيرة وىػي  –أبي فموس  –))الفاو 
مػػػة فػػػي اغمبيػػػا وذات تجييػػػزات مػػػف رافعػػػات ومقومػػػات لوجسػػػتية أخػػػرى قميمػػػة جػػػدًا وبػػػؿ سػػػفف قدي

بعضيا ال تحتوي إال عمى البضاعة فقط. في حيف أف أغمب السفف القادمػة إلػى المػوانئ البحػري 
كميناء أـ قصر الجنوبي والشمالي وخور الزبير ىي سفف كبيرة ومتوسط والحجـ تتراوح البضػائع 

ألػػؼ طػػف وفػػي احيػػاف أخػػرى يتجػػاوز ىػػذا الحجػػـ مػػف البضػػائع وىػػي سػػفف  291-191فييػػا بػػيف 
تجارية مجيزة بأحدث اآلالت الرافعات لتسييؿ عممية الشػحف والتفريػغ، وىنػاؾ اسػتثناء فػي مينػاء 
خور الزبير وىو استقبالو ألعداد كبيرة مف المنجات )الصحوف المائية( وىي تمارس نشاط تجاري 

لح التجػػػار العػػػراقييف وىػػػي تحمػػػؿ بضػػػائع كبيػػػرة تتجػػػاوز فػػػي اغمبيػػػا كثيػػػؼ مػػػع ىػػػذا المينػػػاء لصػػػا
 البضائع الواصمة إلى الموانئ النيرية )المعقؿ وأبي فموس(.

اف النقػػؿ البحػػري العراقػػي قطػػاع يػػدر األمػػواؿ الطائمػػة فػػي خزينػػة الدولػػة وىػػو رافػػد ال ينضػػب مػػف -9
ث بمغ حجػـ أسػاىمو فػي ميزانيػة خبلؿ تسييؿ حركة السفف التجارية داخؿ القنوات المبلحية حي

 ( مميار دينار في ميناء أـ قصر لوحده.212,191,119,12الدولة أكثر مف )
ىنػػاؾ ارتبػػاط وثيػػؽ بػػيف التنميػػة االقتصػػادية والنقػػؿ البحػػري العراقػػي، قػػد أسػػيـ ىػػذا القطػػاع فػػي  -1

ؿ األيػدي إنعاش وتطور التنمية االقتصادية في جميع قطاعاتيا المختمفػة سػواء مػف حيػث تشػغي
 العاممة أو قطاع الزراعي والصناعي والتجاري.
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( عامػؿ حكػومي فػي جميػع مفاصػؿ 11111بمغ عدد العامميف في قطاع النقػؿ البحػري العراقػي )-9
النقػؿ البحػػري الحكػػومي فػػي حػيف اف أعػػداد العػػامميف األصػػمييف سػواء كانػػت فػػي أعمػػاؿ الشػػحف 

 ( ألؼ عامؿ.391ر مف )والتفريغ والشركات األىمية ف نيا تصؿ إلى أكث
أسػػيـ النقػػؿ البحػػري العراقػػي فػػي نقػػؿ المسػػافريف بحػػرًا خصوصػػًا بػػيف العػػراؽ ودولػػة اإلمػػارات  -11

 العربية المتحدة في أعداد كبيرة في السنوات الماضية.
أسػيـ النقػػؿ البحػػري العراقػػي بشػػكؿ فعػػاؿ فػػي القطػاع الزراعػػي عمػػى تزويػػد البمػػد بكػػؿ احتياجاتػػو -11

لغذائيػػػة واالسػػػتثمارية( فيػػػو يػػػوفر جميػػػع البضػػػائع الزراعيػػػة المختمفػػػة فػػػي األسػػػواؽ الزراعيػػػة )ا
التجارية مف جية، ومف جية أخرى يػوفر األسػمدة والمعػدات الزراعيػة لخدمػة القطػاع الزراعػي، 

 كما يعمؿ عمى تصدير السمع الزراعية العراقية إلى مختمؼ دوؿ العالـ.
ي العراقي والتنمية الصناعية في البمد إذ يعمؿ النقؿ البحري ىناؾ ارتباط وثيؽ بيف النقؿ البحر -13

% بسبب توقؼ أغمب 99عمى توفر جميع المستمزمات الصناعية لمعراؽ وبنسبة قد تصؿ إلى 
 .3112المعامؿ والمصانع العراقية بعد عاـ 

دور ال يمكػػف فصػػؿ النقػػؿ البحػػري العراقػػي عػػف النشػػاط التجػػاري كػػوف اف ىػػذا القطػػاع يمػػارس -12
الوسيط التجاري منذ نشأتو ولحد اآلف، فيو قػائـ عمػى تنشػيط التبػادؿ التجػاري بمختمػؼ أشػكالو 
فضبًل عف كونو منشط لمتبادؿ التجاري ومساىـ فعاؿ فيو، ولػوال النشػاط التجػاري لتوقػؼ قطػاع 

 النقؿ البحري.
لسد حاجة الببلد مف متطورة  3111( موانئ تجارية لعاـ 9يحتاج النقؿ البحري العراقي إلى ) -12

ذا مػػػا توقعنػػػا  السػػػمع والبضػػػائع التػػػي تحتاجيػػػا السػػػيما أف أعػػػداد السػػػكاف فػػػي ارتفػػػاع مسػػػتمر، وا 
إي عشػػر سػػنوات مقبمػػة فػػ ف البمػػد بحاجػػة إلػػى  3132حاجػػة قطػػاع النقػػؿ البحػػري العراقػػي لعػػاـ 

 ( موانئ تجارية كبيرة لسد حاجة البمد مف السمع والبضائع المختمفة.9)
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 حات:املقرت
لغرض النيوض بقطاع النقؿ البحري العراقي ندرج أدناه جممة مف المقترحات التي مف شػأنيا 

 العمؿ عمى تطور ىذا القطاع، كما اف المقترحات ستفصؿ كما يمي:

وذلؾ العمؿ عمى تحويؿ الموانئ التجارية العراقية إلى موانئ تخصصية بداًل مف الموانئ العامة  -1
 لتحقيؽ االنسجاـ في عمؿ الموانئ وىذا معموؿ بو في جميع الدوؿ.

جعػؿ المػوانئ ذات اسػتقبللية تامػة فػي الجوانػب اإلداريػة والماليػة ليػتمكف القػائموف عمػى المػوانئ  -3
 مف تدارؾ السمبيات واألعطاؿ بصورة سريعة في حالة وقوعيا.

المعػامبلت اإلداريػة والػذي يسػمى )المرسػاؿ( الػذي  ربط المػوانئ التجاريػة العراقيػة بنظػاـ تسػييؿ -ػ2
يبحػػث المعػػامبلت الورقيػػة لمتخمػػيص الكمركػػي وغيرىػػا والسػػفينة فػػي عػػرض البحػػر لغػػرض تسػػييؿ 

 عمميات الشحف والتفريغ فيما إذا وصمت البضاعة.
 المسػػػتعممة فػػػي أعمػػػاؿ المناولػػػة داخػػػؿ المػػػوانئ فيػػػي تعػػػد الػػػذراع ةتطػػػوير الرافعػػػات الييدروليكيػػػ -2

 الناقؿ بيف السفف والنقؿ البحري وىي تحدد في ذلؾ سرعة انجاز العمؿ داخؿ الموانئ.
االىتماـ بصورة كبيرة في رافعات نقؿ الحاويات وىي الرافعات الشػبكية )العنكبوتيػة( فيػي تعمػؿ  -9

 عمى زيادة نشاط التبادؿ التجاري العراقي.
و يمثػػػؿ عصػػػب التبػػػادؿ التجػػػاري العمػػػؿ عمػػػى إنشػػػاء مينػػػاء خػػػاص متخصػػػص بالحاويػػػات فيػػػ -0

 العالمي لما لو مف مميزات عمى بقية أنواع التبادؿ التجاري األخرى.
السػػيما طػػرؽ السػػكؾ ، ربػػط المػػوانئ التجاريػػة العراقيػػة بشػػبكة مػػف الطػػرؽ البريػػة المتطػػورة جػػدًا  -9

 الحديدية والسيارات واألشرطة الناقمة وىو ضروري جدًا.
التجاريػػػة بشػػػبكة مػػػف االتصػػػاالت المتطػػػورة وتسػػػييؿ عمميػػػة المناقمػػػة العمػػػؿ عمػػػى ربػػػط المػػػوانئ  -1

 والتحويؿ بينيا وجعؿ التعاوف اإلداري والمالي جزًء ال يتجزأ مف أعماؿ التعاوف المشترؾ.
العمػؿ عمػى إدخػاؿ المػوانئ التجاريػػة فػي المعاىػدات الدولػة التػػي تحفػظ لممػوانئ العراقيػة حقوقيػػا  -9

 ـ استغبلؿ بعض دوؿ الجوار.التجارية والقانونية أما
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العمؿ عمى إدارة الموانئ بمبلكات متخصصة قادرة عمى محاكات أسػاليب اإلدارة فػي المػوانئ  -11
العالميػػػػػة المتطػػػػػورة، واف تمػػػػػنح صػػػػػبلحيات تشػػػػػمؿ جميػػػػػع فعاليػػػػػات المينػػػػػاء المختمفػػػػػة بمػػػػػا فييػػػػػا 

 تشغيؿ الميناء.اإلجراءات اإلدارية الكمركية، ليتسنى ليا وضع خطط متكاممة إلدارة و 
العمػػؿ عمػػى تأىيػػؿ وتػػدريب الكػػوادر اإلداريػػػة والفنيػػة الموجػػودة فػػي المػػوانئ التجاريػػة العراقيػػػة  -11

 ليمكف مف النيوض بواقع حاؿ الموانئ.
العمػػؿ عمػػى وضػػع برنػػامج زمنػػي لوصػػوؿ البضػػائع إلػػى المػػوانئ التجاريػػة العراقيػػة بنػػاًء عمػػى  -13

زمنيػػة، وذلػػؾ اف العمػػـ المسػػبؽ لؤلجيػػزة كافػػة لػػو عبلقػػة فػػي إحصػػائيات وزارة التجػػارة خػػبلؿ مػػدة 
االستيرادات يسمح ليا االستعداد واالستقباؿ ليذه البضائع والسػفف دوف حصػوؿ اختناقػات لتصػؿ 

 البضاعة إلى المخازف أو جيات االستيبلؾ.
لعراقيػػة وزيػػادة اإلسػػياـ بتنفيػػذ المشػػاريع المسػػتقبمية المخطػػط ليػػا لرفػػع كفػػاءة المػػوانئ التجاريػػة ا -12

 قدرتيا عمى مواجية المنافسة الموجودة مف قبؿ موانئ الدوؿ المجاورة.
إنشػػاء أرصػػفة متخصصػػة لشػػحف وتفريػػغ الحبػػوب كػػوف اف السػػفف الناقمػػة لمحبػػوب ىػػي سػػفف  -12

حوضػػية. كمػػا اف الحبػػوب تنقػػؿ وىػػي غيػػر مكيسػػة لػػذا يجػػب تػػوفير أرصػػفة خاصػػة ليػػا لمزيػػادة 
 ستوردة.الحاصمة في الكميات الم

تأىيؿ المخازف وتزويدىا بمستمزمات التخزيف وتنظيـ رصؼ بالحاويات تجنبػًا لتكدسػيا وتػأخر  -19
 تسميميا.

 أو ىيكمتيا. السعي في إنشاء الموانئ الجافة لتصميح السفف العراقية بداًل مف إتبلفيا -10
ذات التقنيػػػػة العاليػػػػة  اسػػػػتعماؿ األنظمػػػػة اإللكترونيػػػػة الحديثػػػػة فػػػػي إدارة المعػػػػامبلت والمعػػػػدات -19

واإلدارة الكفػػوءة، وتػػوفير األرصػػفة المتخصصػػة لجػػذب السػػفف الحديثػػة السػػيما سػػفف الحاويػػات إذ 
تختمؼ الموانئ بشكؿ عاـ عف بقية المنشآت اإلنتاجية لكونيا تتعامػؿ مػع أسػاطيؿ النقػؿ البحػري 

 العالمية المتطورة لتماشي مع التطورات في الموانئ العالمية.
مؿ عمى تنفيذ مشروع ساحات الترحيب المخصصة إليواء شاحنات النقػؿ البػري فػي مػوانئ الع -11

 العراؽ التجارية وتزويدىا بالمستمزمات واالحتياجات الضرورية.
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العمؿ عمى تنوع األسطوؿ التجاري العراقػي مػف خػبلؿ االتفػاؽ مػع الػدوؿ المصػنعة عمػى تزويػد  -1
 د بسفف تجارية كبيرة ومتنوعة االختصاص وبكفاءة متطورة.البم

 تزويد البمد بسفف تجارية حديثة ومتطورة وتحويؿ السفف القديمة إلى التقاعد. -3
تطوير األسطوؿ التجاري النفطي، فعمى الرغـ مف اعتماد البمد فػي كػؿ مجاالتػو عمػى الػنفط إال  -2

الحجـ، وىذا يعد خطئًا كبيرًا فبلبد مف تطػويره بصػورة أنو ال يممؾ سوى أربعة سفف ناقمة صغيرة 
 سريعة.

االىتمػػاـ بػػالكوادر اإلداريػػة التػػي تقػػـو عمػػى إدارة األسػػطوؿ التجػػاري العراقػػي مػػف خػػبلؿ أشػػراكيـ  -2
 بالدورات التدريبية داخؿ البمد وخارجو.

ي حاالت االعتداءات ربط األسطوؿ التجاري العراقي بالمعاىدات الدولية التي تحفظ لو حقوقو ف -9
 عميو مف قبؿ دوؿ الجوار وغيرىا.

 العمؿ عمى تطبيؽ المدونة الدولية لسبلمة وأمف السفف البحرية )القادمة والمغادرة( والموانئ. -0
سػػػػف قػػػػوانيف تمنػػػػع التجػػػػاوز عمػػػػى العػػػػامميف فػػػػي األسػػػػطوؿ التجػػػػاري العراقػػػػي مػػػػف قبػػػػؿ بعػػػػض  -9

عمى حركة السفف التجارية لمدوؿ المجاورة في حالػة المتسمطيف مف قبؿ دوؿ الجوار وفرض قيود 
 حركتيا داخؿ مياىنا اإلقميمية.

ربػػػط المػػػوانئ التجاريػػػة العراقيػػػة بالحكومػػػة اإللكترونيػػػة الداخميػػػة لتسػػػييؿ عمميػػػة التبػػػادؿ اإلداري  -1
 والمالي بينيا وبيف وزارة النقؿ والعامميف فييا.

او الكبير الذي مف شأنو يوفر لمعراؽ المزيد مف فرص العمؿ الجاد عمى إنجاز مشروع ميناء الف -9
 العمؿ الداخمية والمنافسة التجارية الخارجية مع مختمؼ دوؿ الجوار.

العمؿ عمى إنشاء القناة الجافة التي تربط الموانئ التجارية العراقية عمى الخميج العربػي بوسػط  -11
يرا  ف.وشماؿ الببلد تمييدًا لربطيا بأوربا عبر تركيا وا 

مػػػنح عمميػػػة إدارة المػػػوانئ إلػػػى أشػػػخاص مختصػػػيف فػػػي قطػػػاع النقػػػؿ البحػػػري وفػػػؽ المعػػػايير  -11
 اإلدارية الصحيحة المبنية عمى عوامؿ الخبرة العممية والتحصيؿ العممي التخصصي.
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السػػعي لتخفػػيض أقسػػاط التػػأميف المفروضػػة عمػػى السػػفف القادمػػة لجعػػؿ موانئنػػا مماثمػػة لمػػوانئ  -13
 .الدوؿ المجاورة

العمؿ عمى عدـ تطويؽ الطرؽ البحرية العراقيػة مػف قبػؿ دوؿ الجػوار والسػيما الطريػؽ المبلحػي  -1
 في خور عبد اهلل الذي يعد الممر المبلحي الوحيد عمى الخميج العربي.

 العراقية وخارجيا.عقد معاىدات لتنظيـ حركة المبلحة البحرية داخؿ الممرات المبلحية  -3
إنشاء دائرة قانونية دولية تعمؿ عمى الدفاع عف الحدود المائية العراقية واسترجاع مػا ضػاع مػف  -2

)حػػرب الخمػػيج الثانيػػة( مػػف الحػػدود البحريػػة يمكنيػػا أف يفيػػد البمػػد فػػي مشػػاريعو  1991البمػػد عػػاـ 
 التطورية البحرية في المستقبؿ.

السػػػيما اف البمػػػد ال يممػػػؾ مسػػػاحة  و، حؿ العػػػراؽ البحريػػػة عػػػدـ التنػػػازؿ عػػػف أي شػػػبر مػػػف سػػػوا -2
 . كـ فقط 91بحرية إال 

العمؿ الدائـ عمى حفر القنوات المبلحية في شط العرب وخور عبد اهلل كونيا رئة البمد التجاريػة  -9
 مع مختمؼ دوؿ العالـ.

رفػع جميػع الغػوارؽ العمؿ الجاد عمى تطوير القنوات المبلحية في شػط العػرب مػف خػبلؿ إزالػة و  -0
 البحرية التي تعد عائقًا أماـ تدفؽ السفف التجارية البحرية إلى مينائي أبي فموس والمعقؿ.

العمػػؿ عمػػى تعميػػؽ مػػدخؿ شػػط العػػرب الػػذي يعػػد عائقػػًا أمػػاـ دخػػوؿ السػػفف التجاريػػة الكبيػػرة إلػػى  -9
 .3112موانئ شط العرب حتى بات ىذا الموضوع ال حؿ لو سوى االنتظار منذ عاـ 
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 حسػػف، يحيػػى حمػػود، دراسػػات فػػي االقتصػػاد العراقػػي، سمسػػمة كتػػب مركػػز العػػراؽ .11
 .3113،األردف ،، عمافلمطباعة، الساقي 1لمدراسات، ط

حسػػػػف، سػػػػوزاف عمػػػػي، عقػػػػد نقػػػػؿ البضػػػػائع بالحاويػػػػات، دار الجامعػػػػة الجديػػػػدة،  .11
 .3119اإلسكندرية، مصر، 

، دار المعػػػػارؼ لمطباعػػػػة 3ضػػػػائع، طحسػػػػني، أحمػػػػد، النقػػػػؿ الػػػػدولي البحػػػػري لمب .13
 .1999والنشر، اإلسكندرية، 
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حسيف، مجيد وعفػاؼ عبػد الجبػار سػعيد، مقدمػة فػي التحميػؿ االقتصػادي الكمػي،  .12
 .3111لبناف، ،  ، بيروت3ط
، منشػػػورات أساسػػػية، شػػػط العػػػرب دراسػػػات عمميػػػة وآخػػػروفحسػػػيف، نجػػػاح عبػػػود  .12

 .1991 ، جامعة البصرة، دار الحكمة مركز عمـو البحار، 
، 1الحمامي، كاظـ فنجاف حسيف، صفحات مينائية مضيئة فػي تػاريخ العػراؽ، ط .19

 .3112دمشؽ، مطبعة تموز، 

حمػػود، محمػػػد الحػػػاج، القػػػانوف الػػػدولي لمبحػػار، منػػػاطؽ الواليػػػة الوطنيػػػة، مطبعػػػة  .10
 .1991األديب البغدادية، بغداد، 

 .3113عمـ السكاف، دار الفكر، القدس،  إلىحميداف، عمي، مدخؿ  .19
مطبعػػة السػػاىر، البصػػرة، ، 1طحيػػدر، فػػاخر زيػػارة، مػػوجز تػػاريخ مػػوانئ العػػراؽ،  .11

3112. 
، ةدار المسػير  ،1ط، واإلنسػافالخفاؼ، عبد عمي وشعباف كػاظـ خضػير، المنػاخ  .19

 .3119، األردف ،عماف
 ةالجيمورفولوجيػػػػػ التطبيقػػػػػي األرضسػػػػػطح  أشػػػػػكاؿمػػػػػب جػػػػػرجيس، عمػػػػػـ غداود، ت .31

 .3113المستنصرية ، ة، جامعالتربية، بغداد، كمية التطبيقية
، البصػػػػػرةع الجيولػػػػػوجي، والسػػػػػطح فػػػػػي محافظػػػػػة وضػػػػػالربيعػػػػػي، داوود جاسػػػػػـ، ال .31

دار الحكمػػػػػة، جامعػػػػػة البصػػػػػرة،  ،، المحػػػػػور الجغرافػػػػػيالحضػػػػػاريةالبصػػػػػرة  موسػػػػػوعة
1911. 

، موسػػػػوعة البصػػػػرة البصػػػػرةفػػػػي محافظػػػػة  التربػػػػةحقػػػػائؽ الربيعػػػػي، داوود جاسػػػػـ،  .33
 .1911دار الحكمة، جامعة البصرة،  )المحور الجغرافي(، الحضارية

لبنػػاف،  ، بيػػروتالعربيػػة النيضػػة، دار الصػػناعيةجغرافيػػة الرسػػوؿ، احمػػد حبيػػب،  .32
3119. 

، بيػروت، العربيػة النيضػةيػة النقػؿ، دار فرسوؿ، احمػد حبيػب، دراسػات فػي جغرا .32
 .1910لبناف، 
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، دائػػػػػرة الممػػػػػؾ عبػػػػػد العزيػػػػػز ،3طي، محمػػػػػد، السػػػػػكاف وتنميػػػػػة المػػػػػوانئ، ثػػػػػيو الر  .39
 .3111 الرياض،

 .3110،  بيروتار النيضة العربية، د، 1طرياض، محمد، جغرافية النقؿ،  .30
، السػػػػػػػػويس، المعرفػػػػػػػػةدار  ،3ط،  الزوكػػػػػػػػو، محمػػػػػػػػد خمػػػػػػػػيس، جغرافيػػػػػػػػة الميػػػػػػػػاه .39

 .3119، ةاإلسكندري
، السػويس، الجامعػة المعرفػةمحمد خمػيس، جغرافيػة النقػؿ والتجػارة، دار  الزوكو، .31

 .3111، اإلسكندرية
 .3119بغداد،  الدار الجامعة، ، 1طالسعدي، عباس فاضؿ، جغرافية العراؽ،  .39
، جامعػػػػػة 3السػػػػػماؾ، محمػػػػػد أزىػػػػػر سػػػػػعيد وآخػػػػػروف، العػػػػػراؽ دراسػػػػػة إقميميػػػػػة، ج .21

 . 1919 ، الموصؿ ، الموصؿ، مطبعة الجامعة

مػػػذكور، مطبعػػػة السػػػويفي، مختػػػار، أساسػػػيات النقػػػؿ البحػػػري والتجػػػارة الخارجيػػػة،  .21
 .1911القاىرة، 

لشػػػػػريؼ، حسػػػػػيف، الشػػػػػحف والتفريػػػػػغ )سػػػػػفف األصػػػػػوؿ والقواعػػػػػد الفنيػػػػػة(، منشػػػػػأة ا .23
 .1919المعارؼ، دلتا، اإلسكندرية، 

، لمطباعػػة، دار االيػػؾ 1ط الشػػمري، عمػػار مطيػػر، جغرافيػػة البحػػار والمحيطػػات، .22
 .3113بغداد، 

، دار صػفاء، عمػاف، 1ط، وتطورىػاغرافيػة النقػؿ سالـ حميػداف، جعمي  ،ةالشواور  .22
 .3113األردف، 

الصػػػػػوفي، عبػػػػػد المجيػػػػػد رشػػػػػيد، اختبػػػػػار مربػػػػػع كػػػػػاي واسػػػػػتخدامو فػػػػػي التحميػػػػػؿ  .29
 .1919،  بغدادوالنشر،  لمطباعةاؿ ض، منشورات دار الن1، طاإلحصائي

العػػػػػاني، عبػػػػػد الطيػػػػػؼ عبػػػػػد الحميػػػػػد، مشػػػػػكبلت التصػػػػػنيع فػػػػػي العػػػػػراؽ وكيفيػػػػػة  .20
 .3112مواجيتيا، دار الكتب العممية، بغداد، 

بستاف جواد، كراس المد والجزر وسػرع الريػاح، مطبعػة  عبد السبلـ، سعود وعمي .29
 .3112 بغداد، الشركة العامة لنقؿ المسافريف والوفود،
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عبػػػد اهلل، محمػػػد حامػػػد، االقتصػػػاد العمرانػػػي مػػػع التطبيػػػؽ عمػػػى المػػػدف العربيػػػة،  .21
 .1999 ، ، الرياض1، ط المطابع العالمية

نكمػػػو المصػػػرية، جامعػػػة عبػػػد، سػػػعيد، جغرافيػػػة النقػػػؿ مغزاىػػػا ومرماىػػػا، مكتبػػػة اال .29
 .3119عيف شمس، القاىرة، 

 .1992عبده، سعيد، أسس جغرافية النقؿ، مكتبة االنكمو المصرية، القاىرة،  .21
العتبي، سامي عزيػز العبػاس ايػاد عاشػور الطػائي، النمذجػة فػي الجغرافيػة، اكػـر  .21

 .3113لمطباعة، جامعة بغداد، 
، دار الوفػاء، اإلسػكندرية، 1ط عبلـ، أحمد عبد السميع، عمػـ اقتصػاديات النقػؿ، .23

3119. 
، األمػػيفتػػدعيميا، دار  وأسػػاليبالبشػػرية،  وأسػاليبعمػاره، بثينػػة حسػػنيف، التنميػػة  .22

 .3111، القاىرة
 .1999البصرة،  ةدار الحكمة، جامع الجغرافي، اإلحصاءالعمر، مضر خميؿ،  .22
 ،اإلسػػػػكندرية، دار الكتػػػػب، 1عنبػػػػر، عبػػػػد الحميػػػػد مرسػػػػي، التوكيػػػػؿ البحػػػػري، ط .29

 .3119 مصر،
دار ، 1طالعنبكػػػي، مجيػػػد حميػػػد وعبػػػد الوىػػػاب نجػػػـ، المعجػػػـ البحػػػري التجػػػاري،  .20

 .1911الشؤوف الثقافية لمنشر والطباعة، بغداد، العراؽ، 

، دار الحكمػة ( غالب ، سعدي عمي ، النقؿ البحري ) دراسة في جغرافيػة النقػؿ  .29
 .    1919، الموصؿ ، 

غالػػب ، سػػعدي عمػػي ، جغرافيػػة النقػػؿ والتجػػارة ، دار الكتػػب لمطباعػػة والنشػػر ،  .21
 .   1919الموصؿ ، 

دارة، منشػػػػأة المعػػػػارؼ،  .29 عػػػػوض، سػػػػامي زكػػػػي، محطػػػػات الحاويػػػػات، تخطػػػػيط وا 
 .3119اإلسكندرية، 

عػػػػػوض، عمػػػػػي جمػػػػػاؿ الػػػػػديف، النقػػػػػؿ البحػػػػػري لمبضػػػػػائع، دار النيضػػػػػة العربيػػػػػة،  .91
 .1993القاىرة، 



  
 

288 

 المةػػػػػ در 

 إلػػىح خضػػير عبػػود، المػػوانئ والنقػػؿ المػػائي، ورقػػة عمػػؿ مقدمػػة العيػػداني، صػػبل .91
تمػػػػوز  ،الشػػػػركة العامػػػػة لمػػػػوانئ العػػػػراؽ، قسػػػػـ التخطػػػػيط، شػػػػعبة الدراسػػػػات والبحػػػػوث

3119. 
، مطبعػة مصػمحة 1، محمد طارؽ، شط العػرب وشػط البصػرة والتػاريخ، طكاتبال .93

 .1991الموانئ، البصرة، 
( GATSالعامػػػػة لمتجػػػػارة فػػػػي الخػػػػدمات )الشػػػػيف، عبػػػػد القػػػػادر فنػػػػي، االتفاقيػػػػة  .92

وعبلقتيػا بقطػاع النقػػؿ البحػري فػػي الػدوؿ العربيػػة، المنظمػة العربيػػة لمتنميػة اإلداريػػة، 
 .3119بحوث ودراسات، القاىرة، 

فػػي التجػػارة  وأىميتػػوالبلمػػي، عمػػراف راضػػي ثػػاني، النقػػؿ والنقػػؿ المتعػػدد الوسػػائط  .92
 19لمفتػػػػػػػػػرة  النػػػػػػػػػدوةقػػػػػػػػػؿ، وقػػػػػػػػػائع الدوليػػػػػػػػػة، المػػػػػػػػػؤتمر العممػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػابع لػػػػػػػػػوزارة الن

31/11/3113. 
 ةمحمػػػود، احمػػػد عبػػػد المنصػػػؼ، اقتصػػػاديات وسياسػػػات النقػػػؿ البحػػػري، مؤسسػػػ .99

 .3111، القاىرة، اإلسكندريةرؤية 
المػػػػدرس، سػػػػري محمػػػػود، تطػػػػور المبلحػػػػة فػػػػي شػػػػط العػػػػرب، موسػػػػوعة البصػػػػرة  .90

 .1911الحضارية، المحور الجغرافي، مطبعة الجامعة، البصرة، 
، لمثقافػػػػػةالػػػػػدولي المتعػػػػػدد الوسػػػػػائط، دار السػػػػػبلـ  ؿوؽ محمػػػػػد، النقػػػػػممػػػػػش، فػػػػػار  .99

 .3112، مصر، اإلسكندرية
 .3112النحراوي، أيمف، الموانئ البحرية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  .91
، صػػػػناعة الػػػػنفط فػػػػي محافظػػػػة البصػػػػرة، موسػػػػوعة أمػػػػيفمحمػػػػد  أزادالنقشػػػػبندي،  .99

 .1911لحكمة، البصرة، ارية )المحور الجغرافي(، دار احضالبصرة ال
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الصػػناعية الكبيػػرة فػػي العػػراؽ  لممنشػػآت اإلنتػػاجاحمػػد، جيػػاف صػػالح، تقيػػيـ دالػػة  .1
 .3111، 29(، مجمة ديالى، العدد3110 1999لمفترة )

االقتصادية والبيئية لصػناعة  اآلثاراحمد، مالؾ عبد الحسيف، ميادة رشيد كامؿ،  .3
 . 3112 ،22العدد ، 9وتكرير النفط، مجمة العمـو االقتصادية، المجمد 

( مجمػة وادي رسػوبية)دراسػة  البدراف، بدر نعمة، دلتا شط العػرب، جنػوب العػراؽ .2
 .3112 ،19العدد، 3الرافديف، المجمد

حميميػػػػة ي، فػػػػارس كػػػػريـ، االقتصػػػػاد العراقػػػػي... فػػػػرص وتحػػػػديات )دراسػػػػة تيػػػػبري .2
البشػػػرية(، مجمػػػة كميػػػة بغػػػداد لمعمػػػـو االقتصػػػادية  لممؤشػػػرات االقتصػػػادية والتنميػػػة

 .3111، 39، العددالجامعة
فػػػي حركػػػة النقػػػؿ البحػػػري  ودورىػػػا العراقيػػػةالبيػػػاتي، ىشػػػاـ صػػػبلح محسػػػف، المػػػوانئ  .9

 التربيػػػػػةمجمػػػػػة كميػػػػػة  ،حالػػػػػة( دراسػػػػػة) المسػػػػػتقبمية واآلفػػػػػاؽقصػػػػػر الواقػػػػػع  أـلمينػػػػػاء 
 .3113، ةالمستنصري ةجامعال، 92، العددةاألساسي

التجػػاري فػػي العػػراؽ، مجمػػة العمػػـو  لئلغػػراؽالسػػمبية  اآلثػػارحنتػػوش، ميػػدي صػػالح،  .0
 .3111 ،31العدد االقتصادية، المجمد السابع، 

 وآثارىػػػافػػػي جنػػػوب السػػػيؿ الرسػػػوبي  األرضػػػيةخمػػػؼ، فخػػػري ىاشػػػـ، حركػػػة الميػػػاه  .9
 .3111، ، البصرة9 1 د، العداإليرانيةالبيئية، مجمة الدراسات 

دانػػو، وفػػاء جػػورج، المػػوارد البشػػرية ودورىػػا فػػي عمميػػة التنميػػة، دراسػػة تطبيقيػػة عمػػى  .1
 .3112شركة النقؿ البحري، المؤتمر العممي الثاني لمنقؿ البحري العراقي، 

، ةالدبموماسية وتطورىا المعاصر، مجمػة دراسػات سياسػي الوظيفةداود، محمد عمي،  .9
 .3111، 12العدد

راشػػػػد، احمػػػػد عمػػػػي احمػػػػد، تقيػػػػيـ فػػػػرص مشػػػػاركة القطػػػػاع الخػػػػاص فػػػػي انجػػػػاز ال .11
 (AHPعمميػػة التحميػػؿ اليرمػػي، ) باسػػتخداـمػػوانئ العػػراؽ  أعمػػاؿوتطػػوير عمميػػات 

المجمػد  ،في الشركة العامة لمموانئ العراقيػة، مجمػة العمػـو االقتصػادية دراسة ميدانية
 .3111 ،31العدد السابع، 
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االقتصػػػادية لممػػػوانئ العراقيػػػة، كأحػػػد فػػػروع قطػػػاع  األىميػػػةرشػػػيد، راشػػػد عػػػارؼ،  .11
وزارة التخطػػػيط، شػػػعبة الدراسػػػات، ، األخػػػرىالنقػػػؿ وعبلقاتيػػػا التشػػػابكية بالقطاعػػػات 

1993. 

ىاشػػـ، نػػوار جميػػؿ وسوسػػف صػػبيح حمػػداف، التحػػديات المسػػتقبمية لمشػػكمة الميػػاه  .13
 .3112في العالـ العربي، دار الكتب العممية، بغداد، 

، العربيػػةيػػؿ المتعػػدد الوسػػائط فػػي تنميػػة التجػػارة البيئيػػة ع، محمػػود، اثػػر تفةوعػػبزن .12
 .3110، 3، العدد33مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية، المجمد 

سػػالـ، عمػػاد عبػػد المطيػػؼ، الدولػػة والقطػػاع الخػػاص فػػي العػػراؽ، منشػػورات بيػػت  .12
 .3111الحكمة، بغداد، العراؽ، 

، دور الخصػػػائص الموقعيػػة لمعػػػراؽ فػػي اتجاىػػػات النقػػػؿ السػػامرائي، مجيػػػد ممػػوؾ .19
، 3، ؾ1، العػػػػػدد 12، المجمػػػػػد اإلنسػػػػػانيةوالتجػػػػػارة، مجمػػػػػة جامعػػػػػة تكريػػػػػت لمعمػػػػػـو 

3119. 
 ةاإلسػػػػػػتراتيجيالمحاصػػػػػػيؿ الزراعيػػػػػػة  ةسػػػػػػرحاف، صػػػػػػبار مطمػػػػػػؾ، تطػػػػػػور زراعػػػػػػ .10

 .3111، 3العدد واالقتصاد، اإلدارة)محصوؿ القمح( في العراؽ، مجمة كمية 
االسػػػدي، تقيػػػيـ ىيدرولوجيػػػة منافػػػذ  األميػػػري، حميػػػد غالػػػب وصػػػفاء عبػػػد السػػػكين .19

   .1991، 21، العدد البصرةداب آالعراؽ المائية لمنقؿ، مجمة 
المختبػػػػرات المناخيػػػػة، وانعكاسػػػػاتيا عمػػػػى حركػػػػة النقػػػػؿ  السػػػػكيني، حميػػػػد غالػػػػب، .11

 .1999، 31، العدد البصرة أبحاثمجمة  البحري في العراؽ،
 أبحػػػاثدراسػػػة جغرافيػػػة، مجمػػػة  مػػػوانئ الخمػػػيج العربػػػي، ،السػػػكيني، حميػػػد غالػػػب .19

 .3111 ،األوؿ، الجزء 31، العددالبصرة
 البصػػػرة موسػػػوعة، البصػػػرةالمناخيػػػة لمحافظػػػة  خصػػػائصالسػػػيد ولػػػي، ماجػػػد، ال .31
 .1911 ،البصرة ةجامع ،الجامعةدار الحكمة  )المحور الجغرافي(، اريةحضال
بحث مقدـ إلى قسـ التخطػيط، شػعبة الشاىبندر، حيدر حمداف، أرصفة الموانئ،  .31

 .3119الدراسات والبحوث، الشركة العامة لموانئ العراؽ، 
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دور الدولػػػة فػػػي دعػػػـ القطػػػاع  الشػػػاوي، عبػػػد اهلل نجػػػـ عبػػػد وعػػػامر احمػػػد محمػػػد، .33
، 22ة نواالقتصػػػػػػاد، السػػػػػػ اإلدارة ةميدانيػػػػػػة( مجمػػػػػػ دراسػػػػػػة) الصػػػػػػناعي فػػػػػػي العػػػػػػراؽ

 .3111، 19العدد
النقػػػؿ فػػػي التجػػػارة العالميػػػة ودور العػػػراؽ  ثػػػرر، االشػػػمري، عصػػػاـ بػػػدر، الخضػػػ .32

قميمياً  عربياً  العامػة لمػوانئ العػراؽ، قسػـ التخطػيط، شػعبة  الشػركة إلى ، بحث مقدـوا 
 .3119الدراسات والبحوث، 

 .1991، بغداد، لمطباعة والنشر عبد اهلل، عدناف، مجمة النقؿ البحري، نيساف .32
الكويتيػػة، نشػػرة شػػؤوف عراقيػػة، العػػدد  عبيػػد. قاسػػـ محمػػد، مشػػكمة الحػػدود العراقيػػة .39

 .3111، مركز دراسات النيريف، جامعة النيريف، 9
االلكترونيػػػة مػػػع تخطػػػيط النقػػػؿ  الحكومػػة، انعكػػػاس وآخػػػروف حػػػنش آمػػػاؿعػػذاب،  .30

 .31/11/3111 19 لمفترةوقائع مؤتمر السابع لوزارة النقؿ  ،والمواصبلت
عمػػػػى جيوبوليكيػػػػة منطقػػػػة  فػػػػي التػػػػأثير إيػػػػرافدور  اوي، بيػػػػاء بػػػػدري حسػػػػيف،عػػػػز ال .39

 .1999، 23الجمعية الجغرافية العراقية، العدد ةالخميج العربي، مجم
عكػػاش، بػػدر نعمػػة وعبػػد الػػرزاؽ محمػػػود محمػػد، مشػػروع معالجػػة الترسػػبات فػػػي  .31

 .3111، البصرةالمبلحية لمموانئ، مركز عمـو البحار، جامعة  األنير
ي تعزيػػز عبلقػػات العػػراؽ سػػكؾ الحديػػد ودورىػػا فػػ العكيػػدي، بشػػار فتحػػي جاسػػـ، .39

، الموصػػػػػػؿ، 9، سػػػػػػنة 9، المجمػػػػػػد 0، العػػػػػػدد اإلقميميػػػػػػةبجيرانػػػػػػو، مركػػػػػػز الدراسػػػػػػات 
3111. 

محمػػػػود، التغيػػػػرات  إدريػػػػسوحسػػػػف خميػػػػؿ حسػػػػف وعػػػػدي  جميػػػػؿ طػػػػارشالعمػػػػي،  .21
، الجػزء 21البصرة، العػدد  أبحاثلقناة خور عبد اهلل، مجمة  والمبلحيةالطوبوغرافية 

 .   3111،  01صرية ، العدد ة ، جامعة المستن.3113، 2

المستقبمية لمنقؿ البحري )النقؿ بالشػاحنات( فػي  واآلفاؽجيية، الواقع  ةفرج، سكن .21
، 19، العػدد 9محافظة البصرة، مجمة دراسات البصرة، السػنة  إلى إشارةالعراؽ مع 

3112. 
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عمػػػػػى التنميػػػػػة  وأثرىػػػػػاكػػػػػاظـ، حسػػػػػيف جػػػػػواد، تحميػػػػػؿ ظػػػػػاىرة االنحػػػػػراؼ السػػػػػمعي  .23
مجمػػػػػة العمػػػػػـو االقتصػػػػػادية،  (،االقتصػػػػػاد العراقػػػػػي إلػػػػػى اإلشػػػػػارة)مػػػػػع  االقتصػػػػػادية

 .3111 ، المجمد السابع،39العدد
 كػػريـ، حسػػيف حميػػد، التػػاريخ الجيولػػوجي الحػػديث لسػػيؿ وادي الرافػػديف الجنػػوبي، .22

 .1993 البصرة، جامعة 2، العدد 32 المجمدمركز دراسات الخميج، 
شػكاليةالكويتيػة  العراقيةي، لمياء محسف ومالؾ دحاـ الجميمي، العبلقات نالكنا .22  وا 

 .3112، 93ميناء مبارؾ، مجمة دراسات دولية، العدد
المشتقات النفطية في العراؽ وسبؿ معالجتيا، مجمة المسػتقبؿ  أزمةمضر، لمى،  .29

 .3112، 211 العدد ،العربي
عبػػػػد اهلل شػػػػماؿ غػػػػرب  مطشػػػػر، وسػػػػاـ رزاؽ، الوضػػػػع اليايػػػػدرومورفي فػػػػي خػػػػور .20

ذي  آداب، مجمػة إنشاءىالمموانئ الحديثة المزمع  المتوقعةالخميج العربي والتأثيرات 
 .3113شباط  ،9العدد ،3قار، المجمد

دراسػػة التػػاريخ التكػػويني والترسػػيب لمنػػاطؽ جنػػوب العػػراؽ،  مطشػػر، وسػػاـ رزاؽ، .29
 .3119، البصرةمعة مركز عمـو البحار، جا االىوار، إلنماء األوؿوقائع المؤتمر 

الميػػػاجر ، محمػػػد كػػػاظـ ، الفقػػػر فػػػي العػػػراؽ قبػػػؿ وبعػػػد حػػػرب الخمػػػيج ، المجنػػػة  .21
 .   1999االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا ، نيويورؾ ، االسكوا ، 

مػػػؤتمر النقػػؿ البحػػػري،  إلػػىميػػرا، شػػفيؽ، لوجسػػػتيات النقػػؿ البحػػري، بحػػػث مقػػدـ  .29
 .1999 مرات، القاىرة،تمركز القاىرة الدولي لممؤ 

، يودوؿ الخمػػػيج العربػػػ إيػػػرافبػػػيف  اإلقميمػػػيىاشػػػـ خمػػػؼ، البحػػػر فخػػػري النػػػاىي،  .21
 .3113، 1،  9جامعة البصرة، السنة الثالثة، العدداف  اإليرانيةمجمة الدراسات 

قصػر، الواقػع  أـ، مينػاء السػعدوف رزاؽ يوسػؼ، فػوزي غالػب عمػرلػنصر، عبػد ا .21
مكانػػاتوالمشػػكبلت  جامعػػة البصػػرة،  ،واإلداريػػةالتطػػور، مجمػػة العمػػـو االقتصػػادية  وا 

   .3113، 39واالقتصاد، العدد اإلدارةكمية 
لممػػػوانئ  واالجتماعيػػػة ةالقتصػػػاديا التكمفػػػة، تحميػػػؿ وآخػػػروفنصػػػر، عيسػػػى احمػػػد  .23

 .1991، 19، العدد األوؿالمجمد  )نموذج مقترح( مجمة المرساة، ريةحالب
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 ت المػد والجػزر فػي شػماؿ غػرب الخمػيج العربػيالياشمي، وسػاـ شػاكر، مسػطحا .22
البحرية لخور الزبيػر، مركػز  الطبيعةحوؿ  ىاألول الندوة)منطقة جنوب الفاو( وقائع 

 .1910 ،البصرة ةعمـو البحار، جامع
 

 المتحػػػدة العربيػػػة اإلمػػػاراتاالسػػػدي، اسػػػعد عبػػػاس ىنػػػدي، النقػػػؿ البحػػػري فػػػي دولػػػة  .1
دكتػوراه،  أطروحةجغرافية النقؿ، في (، دراسة 3111 1991) المدةومشاكمو خبلؿ 

 .3119 ،البصرة ة، جامعاآلدابكمية 
، البصػػرةفظػػة ااالسػػدي، اسػػعد عبػػاس، النقػػؿ بالسػػيارات عمػػى الطػػرؽ الخارجيػػة لمح .3

 .3111، البصرةدراسة في جغرافية النقؿ، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة 
دراسػة فػي  فػي قػوة الدولػة، وأثرىػا، المػوانئ العراقيػة عذيب البيادلي، قاسـ عبد عمي .2

 .3111بغداد،  ةرسالة ماجستير، كمية تربية ابف رشد، جامع الجغرافية السياسية،
جبارة، سوزاف عبد المطيؼ، النقؿ بالحاويات في الموانئ العراقيػة، رسػالة ماجسػتير،  .2

 .3111كمية التربية لمبنات، جامعة بغداد، 
تػػػػػػاثير العوامػػػػػػؿ الجغرافيػػػػػػة فػػػػػػي االىميػػػػػػة بػػػػػػد الزىػػػػػػرة خضػػػػػػير، الربيعػػػػػػي، ظػػػػػػاىر ع .9

تيكية لبلنيار المشتركة بيف ايراف والعراؽ ، اطروحة دكتوراه ، كميػة التربيػة ، لالجيبو 
 .    3110جامعة البصرة ، 

 السػػعوديةعبػػد الصػػاحب، كفػػاءة النشػػاط االقتصػػادي لممػػوانئ  ـيبي، احمػػد صػػدابالشػػ .0
قصػػر العراقػػي، رسػػالة  أـمينػػاء  إلػػى شػػارةإفػػي مواكبتيػػا لتطػػورات النقػػؿ البحػػري مػػع 

 .3112 البصرة، ةجامع واالقتصاد، اإلدارةماجستير، كمية 
الشعباف، نسريف ثابت نعمة، تصميـ نموذج محاكاة لدراسة ظػاىرة المػد والجػزر فػي  .9

.، جامعة 1) قصر رقـ أـنير   .3112البصرة، (، رسالة ماجستير، كمية العمـو
حمايتيػػا، رسػػالة  وأسػػاليبعػػة السػػواحؿ العراقيػػة يالعػػامري، سوسػػف حسػػوف محمػػد، طب .1

 .1999، بغداد، ةالتكنولوجي الجامعةماجستير، 
الحديػػدة( دراسػػػة فػػي جغرافيػػػة  )عػػدف ارش احمػػػد سػػعيد، المػػوانئ اليمنيػػػةمػػي، نيدالعػػ .9

 .1991الدكتوراه، كمية التربية، جامعة بغداد،  أطروحة ،النقؿ 
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 1991العنػػزي، عمػػي حسػػيف خمػػيس، تطػػور النقػػؿ البحػػري لمػػوانئ العػػراؽ لمفتػػرة  .11
 .3112، رسالة ماجستير، كمية اآلداب، جامعة البصرة، 3111

 ةالعيػػػداني، سػػػمير عبػػػد عمػػػي مػػػرزوؽ، شػػػماؿ الخمػػػيج العربػػػي منطقػػػة بحريػػػة قمقػػػ .11
البحريػػػػػة  الجامعػػػػػة، البحريػػػػػةالبحريػػػػػة، رسػػػػػالة ماجسػػػػػتير، الكميػػػػػة  والسػػػػػبلمة لؤلمػػػػػف

 .3112العالمية، مالمو، السويد، 
العيػػػداني، صػػػبلح خضػػػير عبػػػود، تحميػػػؿ جغرافػػػي لمحركػػػات المائيػػػة فػػػي الخمػػػيج  .13

، جامعػػػػة اآلدابالبحريػػػػة، رسػػػػالة ماجسػػػػتير، كميػػػػة  المبلحػػػػةعمػػػػى  وأثارىػػػػاالعربػػػػي 
 .1990 البصرة،

، 1990 - 1919دراسػة تاريخيػة  –الغريب، طالب جاسـ محمد، ميناء البصرة  .12
 .1912سالة ماجستير، كمية اآلداب، جامعة البصرة، ر 
البلمي، عمػراف راضػي ثػاني، تػأثير بعػض الحقػائؽ البحريػة لمخمػيج العربػي عمػي  .12

ىيدرومورفولوجيػػػػة الجػػػػػزء الشػػػػػمالي لمجػػػػػرى شػػػػط العػػػػػرب، رسػػػػػالة ماجسػػػػػتير، كميػػػػػة 
 .3119، البصرة، جامعة اآلداب

بحريػة، رسػالة ماجسػتير، محسػف، مصػطفى فيػد، المشػاكؿ التػي تواجػو المػوانئ ال .19
 .3119كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، 

المشػػيداني، بػػاف عمػػي حسػػيف، واقػػع أداء صػػناعة النقػػؿ البحػػري فػػي دوؿ مجمػػس  .10
التعاوف الخميجي والعراؽ، رسالة ماجستير، كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة البصرة، 

3119. 

ؿ الرواسػب فػي الجػزء الجنػوبي مػف المنصوري، فائؽ يونس عبد اهلل، دراسػة انتقػا .19
، البصػػػػرة ة، جامعػػػػالزراعػػػػةشػػػػط العػػػػرب، رسػػػػالة ماجسػػػػتير )غيػػػػر منشػػػػورة(، كميػػػػة 

1990. 
الميػاحي، سػػييمة صػبيح ناصػػر، دور المػوانئ التجاريػػة العراقيػة فػػي تجػارة العػػراؽ  .11

، رسػػػالة ماجسػػػتير، كميػػػة التربيػػػة، جامعػػػة البصػػػرة، 3111 1999الخارجيػػػة لممػػػدة 
3112. 
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حيػػػاة ، رصػػػػاع ، اثػػػر التطػػػػورات العالميػػػػة الراىنػػػة عمػػػػى صػػػناعة النقػػػػؿ البحػػػػري  .19
العربػػػي ومػػػدى التكييػػػؼ معيػػػا ، رسػػػالة ماجسػػػتير ، كميػػػة العمػػػـو االقتصػػػادية وعمػػػـو 

 .  3112التسيير والعمـو التجارية ، جامعة وىراف ، 

المطيػػػؼ ، محمػػػد بػػػف عمػػػر بػػػف محمػػػد العبػػػد ، تصػػػميـ وفاعميػػػة انظمػػػة الحمايػػػة  .31
يبطية ) الكاثودية ( المستخدمة في منػع تآكػؿ انابيػب النقػؿ ، اطروحػة دكتػوراه ، الم

 .   3119كمية اليندسة ، قسـ اليندسة الكيمياوية ، جامعة الممؾ سعود ، 
 

 األردف، األردنػػي، النقػػؿ البحػػري، دار الفكػػر االتحػػاد العربػػي لمنقػػؿ البحػػري والبػػري .1
 3119 عماف،

، نشػػػػػػرة النقػػػػػػؿ آسػػػػػػيااالقتصػػػػػػادية واالجتماعيػػػػػػة لغربػػػػػػي  المجنػػػػػػةالمتحػػػػػػدة ،  األمػػػػػػـ .3
 .3112والمواصبلت، 

، االتجاىػػات الرئيسػػية فػػي والتنميػػةلمتجػػارة والتنميػػة، مجمػػس التجػػارة  المتحػػدة األمػػـ .2
 .3112عمى التنمية، االونتكاد جنيؼ،  وآثارىاالنقؿ الدولي 

عمػػػػػى التنميػػػػػة،  وأثارىػػػػػاالرئيسػػػػػية فػػػػػي النقػػػػػؿ الػػػػػدولي  ، االتجاىػػػػػاتالمتحػػػػػدة األمػػػػػـ .2
 .  3112 نيويورؾ، ،اذار االونكتاد،

فػي النقػؿ البحػري الػدولي التػي تػؤثر  ةاألخيػر المتحدة، التطورات واالتجاىػات  األمـ .9
 .3112في تجارة البمداف النامية، مجمس التجارة والتنمية، جنيؼ،

، مسػػػح التطػػػورات آسػػػياالمجنػػػة االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة لغربػػػي ،  ،المتحػػػدة األمػػػـ .0
 .3112نيويورؾ،  ،العربياالقتصادية واالجتماعية في المنطقة 

نشػػػػػره النقػػػػػؿ  ، ،آسػػػػػيا، المجنػػػػػة االقتصػػػػػادية واالجتماعيػػػػػة لغربػػػػػي المتحػػػػػدة األمػػػػػـ .9
 .3112والمواصبلت، 

، آثػػػار االتفػػاؽ العػػػاـ ااألمػػـ المتحػػػدة، المجنػػة االقتصػػػادية واالجتماعيػػة لغربػػػي آسػػي .1
عمػػى النقػػؿ، األمػػـ المتحػػدة، نيويػػورؾ، جنيػػؼ،  GATSبشػػأف التجػػارة والخػػدمات 

3111. 
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، جامعػػػػػة الػػػػػدوؿ العربيػػػػػة، التقريػػػػػر االقتصػػػػػادي العربػػػػػي الموحػػػػػد،  األمػػػػػـ المتحػػػػػدة .9
3111. 

 .3111جامعة الدوؿ العربية، التقرير االقتصادي العربي الموحد،  .11
، واألبحػػاث لئلحصػػاءالعامػػة  المديريػػةلمركػػزي العراقػػي، جميوريػػة العػػراؽ، البنػػؾ ا .11

 بغداد. 3112التقرير االقتصادي السنوي، 
، الشركة العامة لموانئ العراؽ، دور النقؿ البحري العراقي لتقػديـ العراؽ ةجميوري .13

مػػػػؤتمر الشػػػػركات  إلػػػػىالخػػػػدمات الشػػػػركات النفطيػػػػة، ورقػػػػة عمػػػػؿ مقدمػػػػة  أفضػػػػؿ
 .3111، األوؿالنفطية، تشريف 

والتعميػػػر، مديريػػػة الطػػػرؽ والجسػػػور، البصػػػرة،  اإلسػػػكاف، وزارة العػػػراؽ ةجميوريػػػ .12
 ،3112القسـ الفني، شعبة ىندسة الطرؽ الخارجية، 

الػػػدولي، الجيػػػاز المركػػػزي  اإلنمػػػائي، وزارة التخطػػػيط والتعػػػاوف العػػػراؽ ةجميوريػػػ .12
 .3112، الصناعية المنشآتالصناعي،  إحصاء، مديرية لئلحصاء

الػػػدولي، الجيػػػاز المركػػػزي  اإلنمػػػائي، وزارة التخطػػػيط والتعػػػاوف عػػػراؽجميوريػػػة ال .19
 .3112، بغداد، التقرير السنوي الستيرادات العراؽ الصناعية، لئلحصاء

الػدولي، المجنػة الفنيػة لقطػاع  اإلنمػائي، وزارة التخطػيط والتعػاوف العػراؽ ةجميوري .10
 .3119الثاني،  اإلصدارالنقؿ واالتصاالت، 

الػػػػػدولي، خطػػػػػة التنميػػػػػة  اإلنمػػػػػائي، وزارة التخطػػػػػيط والتعػػػػػاوف اؽجميوريػػػػػة العػػػػػر  .19
 .1ؾ/ 3112الوطنية، بغداد، 

الضػامي،  اإلحصػاء، مديريػة اإلنمػائي، وزارة التخطػيط والتعػاوف جميورية العػراؽ .11
 .3112 ،أيارالصناعية،  المنشآتتقرير 

، وزارة النقػؿ، الشػػركة العامػػة لمنقػؿ البػػري العراقػي، القسػػـ الفنػػي، جميوريػة العػػراؽ .19
 .3112(، 3112 -3111) لممدة المتنوعةالشاحنات  أعداد، اإلحصاءشعبة 

 .3112شعبة المساحة، البصرة،  ، قسـ التخطيط،لئلحصاءالجياز المركزي  .31
 .3112، 1329 ة االديرالية،طخري .31
 .3119شركة نفط الجنوب،  دليؿ الموانئ النفطية، وزارة النفط، .33
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)االسػػػػػػػكو( مسػػػػػػػح التطػػػػػػػورات  آسػػػػػػػياالمجنػػػػػػػة االقتصػػػػػػػادية واالجتماعيػػػػػػػة لغربػػػػػػػي  .32
، المتحػػػدة األمػػػـ( 3112 -3112) العربيػػةاالقتصػػادية واالجتماعيػػػة فػػي المنطقػػػة 

 .3112نيويورؾ، 
المجنػػػة االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة لغربػػػي آسػػػيا )األسػػػكوا( اإلسػػػتراتيجية اإلقميميػػػة  .32

 .3113قؿ المتعدد الوسائط، األمـ المتحدة، نيويورؾ، لتطوير الن
، اثػػػػر االتفػػػػاؽ العػػػػاـ بشػػػػأف تجػػػػارة آسػػػػياالمجنػػػػة االقتصػػػػادية واالجتماعيػػػػة لغربػػػػي  .39

 .3112المتحدة، جنيؼ،  األمـ( عمى النقؿ، GATSالخدمات )
           قػؿ فػي قطػاع النقػؿ البحػري، نظبي، دائرة ال أبو البحريةالموائح التنظيمية لمموانئ  .30

 .3111ظبي،  أبو
بػػالرينو فػػي عػػاـ  مطبوعػػةمصػػمحة المػػوانئ العراقيػػة، خػػور العميػػة النفطػػي، نشػػرة  .39

1909، 
معيد تدريب الموانئ، تطور صناعة الموانئ والنقؿ في القرف الحادي والعشػريف،  .31

 .3111القاىرة، 
، دراسػة 3119، البصػرةمكتب االستشاري البحػري، مركػز عمػـو البحػار، جامعػو  .39

الشػركة العامػة لمػوانئ  إلػىمقدمػة  أدلػةالكبيػر،  البصرةلمشروع ميناء  ىيدروغرافية
 العراؽ، وزارة النقؿ والمواصبلت.

المؤسسػػة العامػػة لمػػوانئ العػػراؽ، المنشػػأة العامػػة لمينػػاء المعقػػؿ، قسػػـ اليندسػػة،  .21
 .1999 - 1991شعبة الصيانة، التقرير اإلداري لعامي 

 .البصرةركة العامة لمنقؿ البحري، فرع نفس المصدر بسبب بتقرير الش .21
 .3111، 1النقؿ البحري الدولي، السويد، ط .23
 اإلحصػاء، لئلحصػاءالػدولي، الجيػاز المركػزي  اإلنمائيوزارة التخطيط والتعاوف  .22

 .3112السكاني لعاـ 
، بيانػػػات لئلحصػػػاءالػػػدولي، الجيػػػاز المركػػػزي  اإلنمػػػائيوزارة التخطػػػيط والتعػػػاوف  .22

 . 3112قي، السكاف العرا أعداد
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، دائػػرة التخطػػيط الزراعػػي، خطػػة تنميػػة القطػػاع اإلنمػػائيوزارة التخطػػيط والتعػػاوف  .29
 .3112 بغداد، الزراعي، المجنة الفنية،

 اإلحصػػػػػائية المجموعػػػػػةالعراقػػػػػي،  لئلحصػػػػػاءوزارة التخطػػػػػيط، الجيػػػػػاز المركػػػػػزي  .20
 .3111 - 3111السنوية، 

 الصػػػػػػناعية المنشػػػػػػآت إحصػػػػػػاء، لئلحصػػػػػػاءوزارة التخطػػػػػػيط، الجيػػػػػػاز المركػػػػػػزي  .29
 .3112،البصرة

 اإلحصػػػػػائية المجموعػػػػػة، بغػػػػػداد، لئلحصػػػػػاءوزارة التخطػػػػػيط، الجيػػػػػاز المركػػػػػزي  .21
 .3112(، 3111 - 1911السنوية لمسنوات )

النشػػػػاط النقػػػػؿ  إحصػػػػاءات، تقريػػػػر لئلحصػػػػاءوزارة التخطػػػػيط، الجيػػػػاز المركػػػػزي  .29
 .3112واالتصاالت، 

النقػػػػػػػػػؿ  إحصػػػػػػػػاءات، مديريػػػػػػػػة لئلحصػػػػػػػػػاءوزارة التخطػػػػػػػػيط، الجيػػػػػػػػاز المركػػػػػػػػزي  .21
 .3111لمنقؿ البحري،  اإلحصائيواالتصاالت، التقرير 

المسػػػػتقبمية،  واآلفػػػػاؽوزارة التخطػػػػيط، تخطػػػػيط النقػػػػؿ النيػػػػري فػػػػي العػػػػراؽ الواقػػػػع  .21
 .1910، عاـ 203، ىيئة تخطيط النقؿ ، بغداد، رقـ الدراسة 3111

، حػػػوادث الطػػػرؽ الخارجيػػػة حسػػػب لئلحصػػػاء، الحجػػػاز المركػػػزي وزارة التخطػػػيط، .23
 .3112 ،األشير

، الجيػاز المركػزي لئلحصػاء، المجموعػة اإلحصػائية السػنوية لعػاـ وزارة التخطيط .22
1999. 

، األسػػػماؾالقسػػػـ الفنػػػي، شػػػعبة  ،الجنوبيػػػةالمنطقػػػة  ة، مديريػػػة زراعػػػالزراعػػػةوزارة  .22
3112. 

التقريػػػػػر السػػػػػنوي ، الجنوبيػػػػػةوزارة الماليػػػػػة، المديريػػػػػة العامػػػػػة لمكمػػػػػارؾ، المنطقػػػػػة  .29
 .3111لممسافريف والمغادريف، 

(، دليػػؿ المػػوانئ النفطيػػة، البصػػرة، .S. O. Sوزارة الػػنفط، شػػركة نفػػط الجنػػوب ) .20
3112. 
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a 

 

Abstract 

Maritime transportation is considered as one of the most 

important pillars of economy to any state in the world. It is an 

everlasting resource to that economy that support the treasury of 

the state. In addition, it is important to both international and 

internal trade. Ports are the contact points with other foreign 

states. They are transporters to different kinds of goods and 

products around the world. Besides, they help in mixing social 

and cultural relations among costal states and cities. 

Maritime transportation has pushed all states especially the 

developed ones to forward different types of investments in this 

sector due to the huge revenue. It is a useful resource if there is 

an appropriate economic, social and political climate. Some 

states rely about 70% on this sector as contribution to their 

income budgets. 

Maritime transportation in Iraq is not an exception, on the 

contrary, it contributes a great deal to the national budget. It 

contributes to the economic wheel of progress in the country. It 

is the vital vein to the different stuff of the whole trade. After 

2003, there was a recognizable exposure to the world which 



 

b 

 

resulted in overflow of various goods making use of the political 

change.  

About 85% of the different goods are imported through 

maritime transportation . it represent a lung to the country 

without which there would be a great deficiency. 

The study falls into five chapters, introduction, abstract, 

conclusion, and recommendations. Chapter One has two 

sections. Section one surveys the history of maritime 

transportation in Iraq. In section two we study the elements of 

the transportation(ship, road, port). Chapter Two deals with the 

natural and human resources that may affect the transportation. 

Chapter Three is devoted to the criteria of performance 

evaluation of maritime transportation in Iraq by applying these 

criteria on the elements of transportation. Chapter Four deals 

with the effect of transportation on the economic development. 

Chapter Five shows the present situation as well as the future 

expectation of maritime transportation in Iraq by forwarding 

future expectation from 5 to 10 years to arrive at changes and 

development that the transportation could witness. 
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